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I. EPSU:S STYRANDE ORGAN 
 
 
Styrelse  
http://www.epsu.org/r/119   
 
Styrelsen sammanträdde den 22-23 april och 25-26 november.  
 
Diskussionerna om samgående mellan EPSU och ISKA Europa avslutades under andra halvåret 
2008, när enighet uppnåddes vid en rådplägning den 11 -12 september. EPSUs och ISKAs 
generalsekreterare beskrev överenskommelsen som ett bra och balanserat resultat av långa 
förhandlingar, som är en lämplig grund för uppbyggnad av en sammansvetsad europeisk 
organisation, som kopplar samman europeiska och globala ärenden.   
 
Det reviderade förslaget till samverkansavtal välkomnades av flertalet styrelseledamöter, och 
godkändes enhälligt som en viktig grundsten för det planerade samgåendet (se också EPSUs 
stadgearbetsgrupps arbete nedan). ISKAs styrkommittémöte den 17 – 18 november hade också 
enhälligt godkänt det reviderade samarbetsavtalet innan EPSUs styrelsemöte. En omröstning 
genomfördes bland ledamöterna i ISKAs styrelse och när tidfristen löpte ut den 19 december hade 
32 styrelseledamöter av 33 röstat till stöd för avtalet. 
 
EPSUs styrelse hade redan tagit över ISKAs europeiska regionala kommittés (EUREC) roll, vars 
funktioner suspenderats tills samgåendet mellan EPSU och ISKA Europa i praktiken träder i kraft 
under EPSUs kongress, och då kommer ISKAs EUREC att upplösas.   
 
I enlighet med styrelsens beslut i november 2007 hölls inga arbetsutskottsmöten i år. Medverkan i 
styrelsen har öppnats för företrädare för anslutna fackliga organisationer från ISKA Europas region i 
nordöstra och sydöstra Europa, såväl som Ryssland-Centralasien.   
 
I april välkomnade styrelsen följande nya ledamöter:  Alla Shilova från Ukraina, Mereke Butina från 
Kazakstan, Naken Saaliev från Kirgizistan och Mihail Kuzmenko från Ryssland. 
 
Ett vidare resultat av ovanstående beslut är att EPSUs styrelse nu inbegriper ISKA ärenden i sin 
dagordning och tar även hand om förfrågningar från Europa om medlemskap i ISKA. ISKAs 
europeiska delregionala sekreterare Marina Irimie, som ansvarar för sydöstra Europa, Olga 
Zhankevich, som ansvarar för Ryssland och Centralasien, Joseph Krejbych, som ansvarar för 
Centraleuropa och Vasyl Shilov, som ansvarar för nordöstra Europa presenterade sina respektive 
verksamhetsberättelser. 
 
Peter Waldorff, nyvald generalsekreterare i ISKA, presenterade några av de viktigaste punkterna i 
ISKA kongressens handlingsprogram och syftet med ISKAs organisationsgranskning. 
 
Diskussionen i styrelsen inriktades på följande viktiga policyfrågor:  
 
EFS konferens Tjänster i allmänhetens intresse och inre marknaden – hur ser framtiden ut?” ägde 
rum den 9 – 11 april i Lissabon. Styrelsen granskade kritiskt konferensens organisation och 
diskussionsförfarande. EFS sekretariat förordade en ändrad policy, från att kräva en horisontell 
rättslig ram om tjänster i allmänhetens intresse (SIG) till branschspecifika ramar, till exempel om 
sjukvård och sociala tjänster. Många deltagare uttryckte sin oro över denna ändring. Förslaget var att 
sätta offentliga tjänster som nyckelfråga, mot vilken kandidater i det kommande 
europaparlamentsvalet skulle mätas. Styrelseledamöter framhöll också att debatten om SGI inte 
enbart skulle vara en rättslig diskussion, men framför allt inriktas på de samhälleliga och ekonomiska 
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konsekvenserna. Det förelåg en betydande risk att offentliga tjänster skulle komma att definieras 
som “något för nödlidande”. 
 
Kritiken togs också upp med John Monks, EFS generalsekreterare, som talade med styrelsen. John 
nämnde också: 
 
• EFS demonstration i Ljubljana den 5 april, som inkluderat offentliganställdas löner 
• Följderna av Europadomstolens beslut i Rüffertmålet 
• Omarbetning av direktivet om europeiska företagsråd 
• Utvecklingen inom alleuropeiska regionala rådet (PERC) om energi, migration, fackliga 

rättigheter 
 
Europadomstolen har gett ut en serie avgöranden under 2008, de så kallade Laval-, Viking-, Rüffert-, 
Luxemburgmålen (se också avsnitt VI, 2.). Dessa utslag ställer den inre marknadens friheter för 
kapital, varor, tjänster och personer kontra grundläggande rättigheter, dvs. rätten att förhandla 
kollektivt och att vidta kollektiva åtgärder. 
 
EPSU, är liksom EFS mycket oroad över dessa avgörande och att:   
• De visar att den inre marknadens lag allt mer dominerar inom EU, och avsaknaden av ett 

socialt Europa  
• Vi måste se till att våra synpunkter går fram till nationella regeringar och politiska partier, samt 

att det här är en fråga för det kommande valet till Europaparlamentet    
• Det har konsekvenser för utstationeringsdirektivet   
• Det är nödvändigt att genom EFS utarbeta ett kraftigt svar på den inre marknadens dominanta 

ställning   
• EPSU bör följa utvecklingen i detalj, i synnerhet det som gäller offentlig upphandling. 

 
Direktiv om tillämpning av patienters rättigheter vid hälso- och sjukvård över gränserna 
(COM(2008) 414 slutlig 
Det så kallade direktivet om patienters rörlighet presenterades av Europakommissionen den 2 juli. 
Detta lagförslag är av yttersta vikt för EPSU och ledde till en betydande debatt vid styrelsemötet i 
november. Samtidigt som förslaget till direktiv hade några positiva sidor var flertalet synpunkter 
kritiska. Mötet påpekade att påtryckningar skulle inriktas på specifika negativa sidor av förslaget till 
direktiv, som bl.a. ojämlik hälsa, att det lägger en alltför stor börda på nationella sjukvårdsystem utan 
tillräckliga kompensatoriska åtgärder, tillräcklig uppföljning vid vård över gränserna, eller fackliga 
rättigheter. 
 
Styrelsen godkände EPSUs kommentarer (http://www.epsu.org/a/4333) som politisk orientering att 
tillämpas mot förslaget till direktiv och rekommenderade denna orientering till anslutna nationella 
fackliga organisationer, nationella fackliga centralorganisationer, nationella sjukvårdspolitiska 
beslutsfattare, nationella organisationer som är aktiva inom hälso- och sjukvårdspolitik, nationella 
företrädare i COREPER, och nationella företrädare i berörda EU institutioner (se också avsnitt IV, 2).  
 
Följande handlingspunkter antogs för samordnad verksamhet: 
• EPSUs synpunkter ska skickas ut i så vitt som möjligt genom medlemsförbund tillsammans 

med förslag till brev; när det är möjligt skall en gemensam framstöt göras till politiker och 
andra intressenter med medlemsförbund och EPSU.  

• Medlemsförbund ska diskutera frågan i sina nationella centralorganisationer i syfte att påverka 
EFS inställning!1 

                                                 
1) EPSUs medlemsförbunds samordnade påstötningar på nationella centralorganisationer har varit effektiva och 
en lång debatt ägde rum i EFS styrelse den 5-6 december om textförslaget från EFS sekretariat. Resultatet är 
att EFS synpunkter har förbättrats betydligt och är en bättre återspegling av EPSUs ståndpunkt.  
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• Medlemsförbund / EPSU ska göra allmänheten medvetna om innehållet i direktivet, fästa 
uppmärksamhet vid de risker vi ser, i synnerhet beträffande sjukvårdens offentliga karaktär, 
lika tillgång till vård, närhet och universalitet. Försök att få stöd för denna synpunkt och sprid 
information om den! 

• Nationella medlemsförbund ska kontakta nationella och europeiska beslutsfattare, i synnerhet 
europaparlamentsledamöter och främja en kritisk debatt på olika sätt, t.ex. gemensamma 
uttalanden, offentliga utfrågningar, allmän information till media. Använd upptakten till 
europaparlamentsvalet som anledning att mobilisera.  

• Sekretariatet ska ta fram viktiga ändringsförslag till EMPL och ENVI parlamentariska rapporter 
i samarbete med medlemsförbund och European Public Health Alliance (EPHA)2. Försök att 
få stöd för dessa ändringsförslag med europaparlamentsledamöter! 

• Bilda en lobbygrupp!  
 
Val till Europaparlamentet 2009 – EPSU lanserar löfte om offentliga tjänster: 
Europaparlamentsledamöterna Jean Lambert (De Gröna) och Joel Hasse Ferreira (Europeiska 
socialistpartiet) talade vid styrelsemötet i november.  EPSUs kampanj för löftet om offentliga tjänster 
involverar politiker som engagerar sig för vikten av den europeiska sociala modellen, som nyligen 
ifrågasatts av Europadomstolens beslut, omarbetningen av arbetstidsdirektivet och förslaget till 
direktiv om patienters rörlighet över gränser. Löftet är ett engagemang för väsentliga tjänster av hög 
kvalitet för användare i hela EU (se http://www.epsu.org/publicservicepledge). 
 

Arbetstidsdirektivet stod också högt på dagordningen vid styrelsemötet i november. Syftet med 
debatten var att mobilisera medlemsförbunden före den avgörande omröstningen i 
Europaparlamentet den 16-17 december att utöva påtryckningar på sina 
Europaparlamentsledamöter om följande prioriterade frågor: 

• Nej till enskilda undantag för EU löntagare under direktivet, 
• Nej till att kalla “bakjour” på arbetsplatsen ‘inaktiv tid’   
• Nej till att räkna ut en genomsnittlig arbetsvecka med utgångspunkt från ett helt år. 
 
Styrelsen godkände följande nomineringar:  
• V. Muratovski som ledamot av ISKAs styrelse, som företrädare för valkretsen Centraleuropa  
• EPSUs generalsekreterare (ordinarie) och P. Clarke (suppleant) till styrgruppen för ISKAs 

organisationsgranskning  
• Jenneke van Pijpen, AbvaKabo som EPSUs representant vid europeiska pensionsforumet, ett 

tekniskt organ som bildats av kommissionen för att studera tilläggspensioner. 
 
Ulrika Öberg från SKTF ska genomföra en undersökning om kvinnors representation i EPSU och 
medlemsförbunden för EPSUs kongress (se cirkulärbrev daterat den 29 oktober 
http://www.epsu.org/a/4216). 
 
Ytterligare beslut:  
Styrelsen:  
• Godkände regler för hur EPSUs rätthjälpsfond för europeiska företagsråd skall användas. 
• Bekräftade Europeiska transportarbetarfederationens ledande roll för branschens sociala 

dialog inom flygledning. Samordning och information från ETF – när så krävs och är lämpligt 
– kommer att tillförsäkras.  

 
 
 
 

                                                 
2) EPHA har en ledande roll beträffande detta direktiv inom European Social Platform. 



Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU)  I. EPSUs STYRANDE ORGAN 

 

 4 

 
 
EPSUs kongress 
 
EPSUs kongressresolutionskommitté, 12 mars, 17-18 juni och 9 oktober, Bryssel 
 
Kongressresolutionskommittén (CRC) (http://www.epsu.org/a/4148) övervägde följande föreslagna 
motioner vid sina tre sessioner: 

 
R.1: Offentliga tjänster av hög kvalitet - livskvalitet 
R.2:  Avtalsförhandlingar och social dialog 
R.3:  Likalön 
 
Vid mötet den 9 oktober 2008 bad kongressresolutionskommittén sekretariatet att utarbeta följande 
tilläggsmotioner, förutom de motionsförslag som nämns ovan: 

 
SR.1:  Internationella finanskrisen: konsekvenser för offentliga sektorn och ekonomin i stort3; 
SR.2:  Europeiska sociala modellen: europeiska inre marknadens fyra friheter kontra nationella 

fackliga rättigheter. 
 
 
EPSUs stadgearbetsgrupp, 11 mars och 16 juni, Bryssel 
 
EPSUs stadgearbetsgrupp (http://www.epsu.org/a/4149) avslutade huvuddelen av sitt arbete den 16 
juni. Flertalet ändringar motiveras av förslaget till samgående mellan EPSU och ISKA Europa (se 
gemensamt cirkulär PSI EB 4 (2008) / EPSU styrelse nr. 12 (2008) http://www.epsu.org/a/4203). 
 
Andra ändringsförslag har utarbetats för att komplettera bestämmelser i nuvarande EPSU stadgar, 
till exempel förslaget till ny artikel 26 om upplösning. 
 
Förslaget till nya stadgar för EPSU är resultatet av intensiva diskussioner som först fördes i 
arbetsgruppen EPSU-ISKA Europa och därefter i EPSUs stadgearbetsgrupp. 
De föreslagna stadgeändringarna, inklusive ändringar som föreslagits av medlemsförbund kommer 
att läggas fram vid styrelsemötet den 26 - 27 mars 2009 för slutlig rekommendation, och skickas 
därefter ut till alla medlemsförbund som kongresshandling. När EPSUs stadgar godkänts med en 2/3 
majoritets omröstning av kongressombuden blir EPSU ‘den erkända regionalorganisationen i Europa 
inom Internationalen för stats- och kommunalanställdas förbund (ändringsförslag, reviderade artikel 
1.4). 
 
 
Ekonomi, medlemskap och personal  
Styrelsen  
• Godkände den ekonomiska berättelsen för 2007 
• Noterade informationen i medlemsrevisorernas rapport och balansräkningen för år 2007 
• Godkände situationen i slutet av juni 2008 och prognosen till slutet av december 2008 
• Godkände den preliminära budgeten för 2009. 
 
Styrelsen informerades att reservfonden uppgår till 2 590,11 EUR vid slutet av 2007. Med ytterligare 
avsättningar under 2008 och 2009 kommer avsättningen före EPSUs kongress 2009 att uppgå till 

                                                 
3 CRC beslöt vid mötet den februari 09 att ändra det till ett policyunderlag och att utarbeta en kort brådskande 
motion - SR2 blir därför SR1 



Verksamhetsberättelse, januari - december 2008 I. EPSU GOVERNING BODIES 

 

 5 

EUR 590 000. Under 2009 har en summa på EUR 60 000 erhållits från ISKA och redovisas som 
intäk
t (se 
http:/
/ww
w.ep
su.or
g/r/2
28). 
 
Med
lem
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Följande förändringar ägde rum på sekretariatet: 

 
Catherine Fourneaux började den 18 februari 2008.  Vid mötet i november beslöt styrelsen att ge 
Richard Pond ett fast sysselsättningsavtal under brittisk lag. 
 
 

Namn på fackförbund Länder 
Antal 

medlemmar  

NYA MEDLEMMAR 

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, 
Papier Österrike 

 
6.000 

 
Federación de Industrias Afines de UGT Spanien 10.000 

SUSPENSIONER  

Independent Trade Union of Health Service Employees of 
R/F Bosnia-Herzegovina 

Bosnien-
Hercegovina 20.000 

Trade Union of Housing and Communal Services of 
Republika Srpska 

Bosnien-
Hercegovina 6.500 

Trade Union of Health Workers of Republika Srpska Bosnien-
Hercegovina 12.000 

Trade Union of Workers in Health Service, Social Protection 
Service and Disability-Pension Insurance of Croatia Kroatien 5.342 

Independent Trade Union for Health, Pharmacy and Welfare 
of the Republic of Macedonia Makedonien 9.000 

Trade Union of Health and Social Protection of Montenegro Montenegro 6.700 

Nezavisnost Trade Union of Health and Social Care Workers Serbien 20.000 

Trade Union of Employees in Public Utilities and Housing 
Services of Serbia Serbien 10.125 
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II. JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉN  
 
http://www.epsu.org/r/28   
 
13e mötet med EPSUs jämställdhetskommitté, som skall byta namn till 
Kvinno- och jämställdhetskommittén, 11 juni, Bryssel 
 
Viktigaste dagordningsfrågor: 

• Ny lagstiftning i EU och övrigt: en uppdatering gavs om senaste nytt rörande förslagen till 
direktiv om bemanningsföretagsarbetare och arbetstid, Europaparlamentets rapport om 
kommissionens anmälan om löneklyftan mellan könen och eventuella förslag från 
kommissionen om att ändra moderskapsdirektivet.  

• EFS kvinnokommitté: meddelades att sedan EPSUs representant Vera Morgenstern (Ver.di) 
avgått var platsen för europeiska fackliga federationer i EFS kvinnokommittés styrelse ledig. 
Eventuella kandidater ombads skicka en intresseanmälan till EPSUs sekretariat senast i slutet 
av juni.  

• EPSUs kongressmotion “Att sluta löneklyftan”: kommittén diskuterade och godkände ett första 
förslag till kongressmotion om likalön med några ändringar. Diskussionen handlade mest om 
huruvida ett kvantifierat mål skulle kvarhållas för att minska löneklyftan som redskap för att 
mäta och följa framsteg. Med utgångspunkt från en EPSU rapport om hur EPSUs 
medlemsförbund genomfört likalönsmotionen från 2002-2007, hade endast ett fåtal nått målet 
att minska löneklyftan med mellan 2 till 5%. Kommittén beslöt dock att kvarhålla ett mål, 
samtidigt som man driver frågan om att avskaffa löneklyftan. Ett förslag till checklista som ska 
bifogas till motionen godkändes också. Motionsförslaget skulle revideras med hänsyn till 
kommentarerna och skickas tillbaka till kommittén för slutligt godkännande.  

• Utveckling av jämställdhetsarbete i EPSU 
o EPSUs kongress 8-11 juni 2009: en lägesrapport presenterades och noterades utan 

kommentarer. 
o Kvinnlig representation i EPSUs organ och medlemsförbund: förslaget att före kongressen 

genomföra en utredning om kvinnlig representation och medverkan i EPSU och dess 
medlemsförbund bifölls. En första genomgång, som begränsas till EPSUs organ 
presenterades. Samtidigt som framsteg gjorts i EPSUs styrelse ligger några fasta 
kommittéer långt under EPSUs mål att nå könsparitet inom alla organ. Rapporten kommer 
att hjälpa oss att identifiera klyftor och lägga fram rekommendationer för nästa 
kongressperiod i EPSU. Mötet föreslog att en kommittéledamot skulle erbjuda EPSUs 
personal hjälp med utredningen.  

o Branschvis social dialog: Kommittén noterade vad som hänt med de överenskomna 
riktlinjerna om jämställdhetsplaner i kommunal och regional förvaltning, december 2007, 
som finns på EN/FR/DE/ES/SV http://www.epsu.org/a/3541; beteendereglerna om etisk 
gränsöverskridande rekrytering och kvarhållning i sjukhussektorn (undertecknades på 
Världshälsodagen den 08-04-07, som finns på EN/FR/DE/ES/SV 
http://www.epsu.org/a/3715) och uppföljningen till Suezavtalet om jämställdhet och 
mångfald som tecknades i juni 2007, som huvudsakligen kommer att bestå av en kvalitativ 
kartläggning om jämställdhet och mångfald i 6 dotterbolag till Suez.  

• Branschöverskridande social dialog: Att förlika yrkes-, familje- och personligt liv: Konstaterades 
att arbetsgivarna (CEEP och UAPME) skulle vara villiga att förhandla men att omfattningen på 
förhandlingarna inte skulle yppas (se nedan för vad som hänt senare).  

• Europakommissionens anmälan om barnomsorg (skulle komma i oktober 2008): Noterades att 
kommissionens inte längre planerade att lägga fram en anmälan om barnomsorg, men endast 
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en lägesrapport om hur Barcelonamålen om barnomsorg verkställs, som begränsas till barn 
under skolålder.  

 
Könsfördelning 
 
11 deltagare – inklusive ISKAs EWOC ordförande, av vilka 2 var män 
 
Se också mötet den 7 mars HSS/GEC, Bryssel “time to care” (sid. 10) 
 
 
Branschöverskridande förhandlingar om föräldraledig het  

I september påbörjades efter 2 års diskussioner branschöverskridande förhandlingar mellan EFS 
och Business Europe, CEEP och UEAPME. Parterna beslöt att enbart inrikta sig på en 
omarbetning av föräldraledighetsavtalet, som var det första avtal som omvandlades till direktiv, 
redan 1995. Det är första gången som arbetsmarknadsparterna satsar på att omarbeta ett av sina 
egna avtal. Blair Horan, CPSU, Irland, ledamot av NEA och GEC kommittéerna företräder EPSU 
vid förhandlingarna. Vid slutet av året hade 4 förhandlingsmöten ägt rum, utan att än uppnå ett 
egentligt resultat. 
 
EFS viktigaste krav är: 

•••• Att införa betalning för föräldraledighet (om betalning inte garanteras för föräldraledighet 
innebär det att ledigheten främst kommer att fortsätta att tas ut av kvinnliga arbetstagare); 

•••• Att öka ledighetsperioden; 
•••• Att införa nya rättigheter till pappaledighet, så att män stimuleras att i högre utsträckning 

utnyttja föräldraledighet. Ett viktigt syfte med det ursprungliga avtalet var att stimulera män att 
ta på sig en jämställd andel av familjeansvaret (ingress, stycke 8), och ett viktigt syfte med 
dessa förhandlingar är att införa praktiska åtgärder för att omsätta det i praktiken. Betalning för 
föräldraledighet och betald pappaledighet är två av de överenskomna kraven för att uppnå 
detta syfte; 

•••• Att klargöra principen att ledighet inte kan överföras mellan föräldrar, för att trygga att 
arbetsgivare inte utövar tryck på pappor att överföra föräldraledighet till makor; 

•••• Övriga krav omfattar också att öka åldern över 8; definition av föräldrar/par, t.ex. par av samma 
kön; förbättra force majeure ledighet. Ledighet för vårdgivare / sjuka / funktionshindrade barn. 
Beslöts att ledighet för vårdgivare skulle hållas skilt från föräldraledighet. Särskilda åtgärder 
krävs för funktionshindrade barn. 

 
Å andra sidan är arbetsgivarnas mål helt enkelt att uppdatera avtalet genom att klargöra vissa delar, 
som definitionen av förälder, överförbarhet mellan föräldrar, som de stöder, samt kanske mer 
flexibilitet kring att ta föräldraledighet. I skrivande stund var lön inte ett tillåtet område, då det enligt 
arbetsgivarna låg utanför förhandlingarnas kompetens. Men rådsdirektivet 92/85/EEC om skydd för 
gravida arbetstagare (också under artikel 137) kringgick detta genom att klassificera betalning (för 
mammaledighet) som ett behållande av anställningsrättigheter.  

 
Vid sista mötet hade dock arbetsgivarna funderat i positiv riktning, och en reviderad text utarbetas. 
Fler möten kommer att äga rum under första kvartalet 2009. 
 
Reviderat direktiv om gravida arbetstagare 

Den 3 oktober utfärdade kommissionen ett ändringsdirektiv om arbetsmiljö för gravida arbetstagare 
och arbetstagare som nyligen fött barn eller ammar (92/85/EEC).  EFS välkomnade förslaget, med 
utrymme för förbättringar. 

Följande positiva inslag föreslogs: 



Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU)  II. JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉN 

 

 8 

•••• Att utöka mammaledighet från 14 till 18 veckor (en ILO rekommendation sedan år 2000; 13 
medlemsstater har redan 18 eller fler veckor) 

•••• Principen om full lön under de 18 veckorna dock med möjlighet att införa/behålla ett tak, som 
inte får falla under sjuklön 

•••• Rätt att be om flexibel arbetstid när arbetstagaren går tillbaka till arbete efter mammaledighet 
 

Förslaget förblir dock svagt vad beträffar hälsa och säkerhet, i synnerhet vad gäller förebyggande 
verksamhet, rätt att amma, och tillämpning av förslaget på hemarbetande. Rätt till flexibel arbetstid 
bör utökas till alla arbetstagare. EFS’ kvinnokommitté diskuterade förslaget till direktiv vid mötet den 
20 november. Energiska påtryckningar på parlamentet (sambeslutsförfarandet med rådet) skall 
krävas, då näringslivet och somliga regeringar redan uttryckt sitt motstånd mot förslaget. 

 
 
Kvinnors medverkan i stadgeenliga kommittéer 
 
Styrelsen: 39.67% kvinnliga företrädare 
Fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor: 50% kvinnliga företrädare 
Fasta kommittén för kommunförvaltning: 17.39% kvinnliga företrädare 
Fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning: 28.57% kvinnliga företrädare 
Fasta kommittén för allmännyttiga verk: 10.61% kvinnliga företrädare 
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III. EPSU:S FASTA KOMMITTÉER 
 
1. Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor 
htpp://www.epsu.org/r/2  
 
28e mötet med fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, den 18 mars, 
Luxemburg 

Huvudpunkter på dagordningen: 

• Rapport från generalsekreteraren om samgåendet mellan EPSU-ISKA Europa 
• EPSUs kongress 2009 och motionen om sjukvård och sociala tjänster 
• Social dialog i sjukhussektorn  
• Rapport om avtalsförhandlingar i sjukvården och sociala tjänster 
• Rapport om EPSUs arbetsgrupp om sociala tjänster 
• Löneklyftan mellan könen och vårdbranschen – rapport om workshop den 7 mars och 

uppföljning 
• Förberedelser för ETUI-REHS barnomsorgsseminarium den 15-17 juni Sesimbra 
• Förberedelser för workshop om sociala tjänster den 30 oktober 2008 
• Förslag till handlingsplan för sjukvårds- och sociala tjänster  
 
Se andra avsnitt i denna berättelse för mer detaljerad information om enskilda punkter på 
dagordningen.  
 
29e mötet med fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, den 29 oktober, 
Luxemburg 

Huvudpunkter på dagordningen: 

• Allmän uppdatering om förberedelser för EPSUs kongress 
• Förslag till kongressmotion om sjukvård och sociala tjänster 
• Social dialog i sjukhussektorn  
• Europakommissionens förslag till direktiv om gränsöverskridande sjukvård 
• EPSU/ETUI-REHS rapport om fackliga rättigheter i offentliga sektorn 
• Uppdatering om vad som hänt inom EU och branschövergripande förhandlingar 
• Rapport från EPSU:s arbetsgrupp om sociala tjänster 
• Löneklyftan mellan könen och vårdbranschen – presentation av Jane Pillingers rapport och 

uppföljning  
• Rapport ETUI-REHS barnomsorgsseminarium den 15-17 juni Sesimbra 
• Inledning till workshop om sociala tjänster den 30 oktober 2008 
 
Se andra avsnitt i denna berättelse för mer detaljerad information om enskilda punkter på 
dagordningen.  
 
 
Gemensam ETUI-REHS och EPSU utbildningsseminarium “Fackföreningar och 
barnomsorgsbranschen”, 15-17 juni, Sesimbra, Portugal 

Deltagare från hela Europa medverkade i detta seminarium om barnomsorgsbranschen, som 
arrangerades gemensamt med utbildningsavdelningen på ETUI-REHS.  De informerades om 
utvecklingen av och debatter om barnomsorg i Europeiska unionen, med utgångspunkt från ett 
utkast till diskussionsunderlag av Jane Lethbridge från PSIRU.  Kommittén konstaterade att barnens 
och arbetstagarnas synpunkter i denna bransch ibland förbisågs i debatten, då den inriktas på 
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arbetsmarknadsläget i Europa. Deltagarna var överens att politik rörande barnomsorg och tjänster 
för att trygga barn bör i första hand inriktas på barnen och deras vårdare. Fackliga organisationer 
kan hjälpa till att stimulera den här debatten på nationellt och europeiskt plan. 
 
Time to Care: mot bättre behandling av omsorgsanställda i Europa, EPSU workshop, 7 
mars, Bryssel 

I samarbete med jämställdhetskommittén arrangerade fasta kommittén för sociala tjänster och 
sjukvårdsfrågor en workshop om kvinnor inom omsorgstjänster i samband med internationella 
kvinnodagen. Då många bekymmer uttryckts av fackliga organisationer om arbetsförhållanden för 
kvinnor inom vård och omsorgsbranschen i Europa, beställdes en utredning som ska studera 
löneklyftan mellan könen i förhållande till omsorgsbranschen.  Jane Pillinger, som genomförde 
utredningen, gav en presentation om läget i ett antal olika länder. Det finns belägg för att 
omsorgsanställda ofta har mindre betalt än arbetstagare i andra (mer mansdominerade) branscher. 
En diskussion uppstod om tillfällen för fackliga organisationer att ändra den nuvarande situationen 
och de europeiska institutionernas roll när det gäller att åtgärda denna fråga. 
 
Workshop om sociala tjänster, 30 oktober, Luxemburg 

En workshop om sociala tjänster arrangerades för att förbereda EPSUs arbetsprogram för sociala 
tjänster 2009-2014. Ivan Harsløf från Oslos universitet gav en presentation om socialpolitik och 
sociala tjänster i Europa, med inriktning på olika välfärdsmodeller och europeisk politik. Deltagarna 
ansåg att det var viktigt att vidareutveckla EPSUs verksamhet inom sociala tjänster, till exempel 
inom utbildning och kvalifikationer, arbetsvillkor och kvalitetskrav. Man ansåg också att det var 
viktigt att på djupet diskutera inverkan av EU politik och lagstiftning, t.ex. tjänstedirektivet, på 
socialtjänsten.  
 
 
Social dialog   htpp://www.epsu.org/r/20 

Ordförandegruppen för sociala dialogskommittén inom sjukhussektorn bestod av: 
För EPSU: Karen Jennings (medordförande), Liza di Paolo Sandberg och Jiri Schlanger 
(viceordföranden) 
För HOSPEEM: Godfrey Pereira (medordförande), Christina Carlsen och Marta Branca 
(viceordföranden) 
 
Uppförandekod om etisk gränsöverskridande rekryteri ng 
Vid mötet med kommittén för sociala dialogen den 7 december 2007, godkände EPSU och 
HOSPEEM ledamöter text till uppförandekoden och uppföljningen om etisk gränsöverskridande 
rekrytering inom sjukhussektorn. De beslöt att rekommendera att texten skulle godkännas av 
respektive organisationer. Resultatet av det interna samrådet som genomfördes av HOSPEEM och 
EPSU var positivt och båda organisationer skrev under uppförandekoden den 7 april, 
Världshälsodagen. Koden skickades sedan ut till ledamöter och andra relevanta intressenter för att 
genomdriva innehållet. HOSPEEM och EPSU var överens att uppförandekoden skulle verkställas 
inom tre år från det datum då koden undertecknades. 
 
Sjukhussektorns kommitté för sociala dialogen plenarmöte den 23 juni, Bryssel  

Den viktigaste frågan på dagordningen var att anta det nya EPSU-HOSPEEM arbetsprogrammet för 
2008-2010 (http://www.epsu.org/a/3615). Programförslaget utarbetades på grundval av 
diskussionerna i kommittén vid mötet den 7 december 2007 och förhandlades vidare av företrädarna 
för EPSU och HOSPEEM i styrgruppen. Den slutliga texten godkändes vid mötet, och 
undertecknades av kommitténs medordföranden Karen Jennings och Godfrey Pereira.  De viktigaste 
ämnesområden i det nya programmet är: 
• Kvarhållning 
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• Behovet av ny kompetens 
• Stärka den sociala dialogen 
• Våld från utomstående  
• Den åldrande arbetskraften 
 
Kommittéledamöterna fick också en rapport om verksamheten i de olika arbetsgrupperna för den 
sociala dialogen. De diskuterade och godkände planerna för nästa halvår inom följande områden: 
kvarhållning, den allt äldre arbetskraften, behovet av ny kompetens samt våld från utomstående.  
Ett par dagar före mötet skickade HOSPEEM ett förslag till EPSU om att börja förhandlingar om ett 
ramavtal för att hindra nålsticksskador. Då det innebar en radikal förändring av deras aktuella policy 
beslöt EPSUs delegation vid kommittén att senarelägga beslutsfattandet till fasta kommitténs möte 
den 29 oktober. 
 
Möte med arbetsgruppen “Nya kompetensbehov”, 14 februari, Bryssel 

Företrädare för EPSU och HOSPEEM diskuterade förberedelser för CEDEFOPs (Europeiskt 
centrum för utveckling av yrkesutbildning) workshop om behovet av ny kompetens, som planerades 
äga rum den 23 och 24 maj i Thessaloniki. EPSU och HOSPEEM beslöt att samla in gemensamma 
fallstudier och presentera dem vid workshopen. 
 
Workshop om framtida kompetensbehov inom sjukvården, 23-24 maj, Thessaloniki  

Denna workshop om nya kompetensbehov i sjukhussektorn organiserades av EPSU och HOSPEEM 
med CEDEFOP. Workshopen synade särskilt nya kompetensbehov i förhållande till IT och andra 
tekniska utvecklingar, utbildning och skolning, ledning av sjukvård. Tjeckiska, tyska och brittiska 
sociala parter bidrog till diskussionen. Slutsatserna av mötet finns på EPSUs webbsida 
http://www.epsu.org/a/3713. 
 
Möte med arbetsgruppen “Nya kompetensbehov”, 27 oktober, Bryssel 

I sociala dialogens arbetsprogram 2008-2010 beslöt HOSPEEM och EPSU att verka för ett 
gemensamt initiativ som bygger på den branschövergripande handlingsramen för livslång 
kompetens- och kvalifikationsutveckling för att motsvara branschens behov. Företrädare för EPSU 
och HOSPEEM diskuterade inriktning och eventuella former för tillgängliga sociala 
dialogsinstrument. Mötet uttryckte behovet att utarbeta ett redskap inom sociala dialogen, som 
skall följas upp och verkställas av respektive HOSPEEM och EPSU medlemsorganisationer. Med 
hänsyn till de olika situationerna i olika länder måste instrumentet vara både ambitiöst och 
flexibelt. Eventuella möjligheter som diskuterades omfattar en handlingsram eller riktlinjer som 
innehåller klara villkor som engagerar organisationerna till uppföljning. Arbetsgruppens ledamöter 
föreslog att man inriktar sig på följande tre ämnen:  
• Kompetensbalansen 
• Ledarskap i sjukhustjänster (på alla nivåer och i alla områden) 
• Arbetskraftplanering (på makronivå) 
 
Mångsektoriellt sociala dialogsseminarium “Våld från utomstående på arbetet” 14 mars, 
Bryssel 

Efter ett antal förberedande möten och en gemensam avsiktsförklaring som undertecknades av de 
sociala parterna inom kommunal och regional förvaltning, handel, bevaknings- och 
sjukhusbranscherna, organiserade kommissionen ett tekniskt seminarium den 14 mars, som i detalj 
studerade frågor kring våld från utomstående och omfattade fallstudier från berörda social parter; 
men seminariet var öppet för alla intresserade branscher. Diskussionen bekräftade att ett 
mångsektoriellt initiativ skulle vara nyttigt, till exempel för att handskas med gemensamma frågor 
som rapporteringssystem, utbildningsåtgärder och problem som uppstår pga av underentreprenader. 
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HOSPEEM/EPSU konferens: “Stärka sociala dialogen i sjukhussektorn”, 14-15 april, Prag 

HOSPEEM, EPSU med projektets partners slutförde detta gemensamma projekt under sommaren 
2008. Den 14-15 april arrangerades en konferens i Prag för sociala dialogkommitténs ledamöter och 
företrädare för projektet partners. Resultatet av utredningsprojektet har getts ut på webben, se 
http://www.epsu.org/a/3610.  
 
Gemensamt möte med arbetsgrupperna om kvarhållande och allt äldre arbetskraft, 30 maj 
Bryssel 

Parterna var överens att arbetsgruppen om rekrytering och kvarhållande skulle påskynda sitt arbete 
och ta upp frågor som rör den allt äldre arbetskraften genom ett europeiskt projekt. HOSPEEM och 
EPSU skulle lägga fram ett projektförslag till kommissionen, med stöd av UNISON och NHS 
Emloyers under sommaren 2008. Arbetsgruppen beslöt att det vore bäst att se pragmatiskt på den 
breda frågan om demografiska förändringar. Syftet med projektet skulle därför vara att samarbeta för 
att utarbeta en praktisk vägledning som samlar in exempel på de bästa och de sämsta metoderna 
om hur man bäst tar tag i frågor som rör allt äldre arbetskraft och hur parterna bäst kan värdesätta 
äldre arbetstagare.  
 
Möte med arbetsgruppen om kvarhållande, 11 september, Bryssel 

Företrädare för EPSU och HOSPEEM diskutera inriktning och eventuella former för sociala 
dialogsinstrument om kvarhållande. 
Arbetsgruppen om kvarhållande föreslog att utarbeta en Handlingsram om arbetsorganisation och 
balans mellan arbete/privatliv i syfte att kvarbehålla arbetstagare i sjukhussektorn. Arbetsgruppen 
föreslog att följande fem frågor skulle behandlas i detta instrument: 
• Tjänstgöring / självbestämmande av tjänstgöring 
• Arbetskraftplanering (organisatorisk nivå) 
• Karriärplanering / rörlighet mellan arbeten 
• Fördelningen mellan anställningsavtal (andel långa/korta anställningsavtal, inklusive frågan 

om tillfälligt anställda från bemanningsföretag) 
• Stödjande infrastruktur (för vård, hushållsuppgifter, fritid, studier, m.m.) 
 
Seminarium inom sociala dialogen “Att förhindra nålstickskador” 7 februari, Bryssel 

Europeiska kommissionen arrangerade ett tekniskt seminarium med EPSU och HOSPEEM. 
Kommissionen ville få ett klargörande av parterna inom sjukhussektorn huruvida de önskade inleda 
förhandlingar om denna fråga eller om kommissionen skulle vidta lagstiftningsåtgärder inom detta 
område. Parterna fick mer bakgrundsinformation vid mötet om aktuell politik och forskning inom 
ämnet. Inga slutgiltiga slutsatser fattades vid seminariet. 
 
Plenarmötet för sjukhussektorn, 4 december, Bryssel 

I ett uppföljningsbrev som EPSU skickade till HOSPEEM efter fasta kommittén för sociala tjänster 
och sjukvårds beslut att inleda förhandlingar om ett ramavtal om att förhindra nålsticksskador, 
bekräftade EPSUs och HOSPEEMs företrädare i kommittén att parternas mål kommer att bli att 
utarbeta en bindande text, som bör omvandlas till ett direktiv genom beslut i rådet. Parterna var 
också överens att förhandlingarna kommer att äga rum som del av kommitténs ansvarsområde och 
att första mötet ska äga rum i januari 2009. Målet är att slutföra förhandlingarna i september 2009. 
 
Mötet beslöt vidare att anta en handlingsplan för första halvåret 2009. Förutom förhandlingarna om 
att förhindra nålsticksskador ska kommittén arrangeras två tekniska seminarier, det ena om nya 
kompetensbehov och det andra om kvarhållande, på grundval av förslag som gjorts av 
arbetsgrupperna. Information gavs om kommissionens planer om en grönbok om europeiska 
sjukvårdsarbetsstyrkan. Elisabeth Kidd från GD Sanco gav en presentation om bakgrunden till och 
eventuellt innehåll i meddelandet. 
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2. Statlig och europeisk förvaltning    
http://www.epsu.org/r/4  
 
29e mötet i fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA), 15 april, 
Luxemburg 

Huvudpunkter på dagordningen: 

• Val av ordförande och viceordförande för återstående period fram till kongressen: T.f. 
ordföranden Charles Cochrane (PCS - Storbritannien) valdes till ordförande och Thora 
Petersen (HK/Stat- Danmark) till viceordförande - Dany Vassart (CGSP- Belgien) och Sigrid 
Ihrig (Ver.di - Tyskland) kvarstår som viceordföranden.  

• Uppdatering om sociala dialogen – kommittén rekommenderade att de två utkasten vid sociala 
dialogsplenum i maj, dvs. slutsatser om våld från utomstående på arbetet och en lägesrapport 
om att verkställa sociala dialogens arbetsprogram skulle godkännas. Rapporter om 
EUPAN/TUNED konferensen om “Mångfald genom jämställdhet i offentlig förvaltning”, 17-19 
oktober 2007 och utvecklingen med det av EU finansierade sociala dialogsprojektet om att 
förbättra förtroende för statsförvaltningar noterades. Michael Kaeding från EIPA (European 
Institute of Public Administration) gav en uppdatering om utvärderingen som gjordes halvvägs 
genom försöksfasen om en formell social dialog (se uppdatering nedan).  

• Kriminalvård: en rapport gavs om den framgångsrika europeiska aktionsdagen mot 
överbeläggning på fängelser i Europa, som föregicks av visning av en video som CC.OO gjort 
av dagen. Man beslöt att kvarhålla nätverket.   

• EPSUs kongressmotion för NEA: ett första utkast till motion som utarbetats av sekretariatet 
och NEAs ordförande presenterades och diskuterades. Huvudfrågorna var sysselsättning och 
arbetsvillkor, fackliga rättigheter, privatisering, sociala dialogen, en profil av branschen på EU 
nivå och organisatoriska frågor, som att öka antalet kvinnor och yngre ombud i kommittén.   

 
30e mötet i fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA), 14 oktober, Bryssel 

Huvudpunkter på dagordningen: 

• Sociala dialogen – Kommittén diskuterade och godkände ett omarbetat utkast till ståndpunkt 
för EUPAN/TUNED om att förhindra och avskaffa stress på arbetet. Man noterade framsteg 
med förtroendeprojektet som finansierades av EU och utvärderingen som gjordes halvvägs 
genom försöksfasen. Mötet noterade också att kommissionen höll på att utarbeta ett 
meddelande om den branschvisa sociala dialogen (se uppdatering nedan).  

• Kongressmotion: Kommittén diskuterade och godkände ett omarbetat utkast med förbehåll för 
smärre ändringar. 

• Medverkan i 5e kvalitetsförvaltningskonferensen, 20-22 oktober, Paris (5QC) “Att sätta 
medborgarna i centrum för offentliga tjänster”. För första gången erbjöds EPSU 40 gratis 
inbjudningar och inbjöds att tala vid plenum. Kommittén diskuterade och godkände anförandet, 
som gavs å TUNEDs vägnar av Charles Cochrane om de fackliga organisationernas roll vad 
gäller att förbättra de offentliga tjänsternas kvalitet. Omkring 1 000 statstjänstemän deltog i 
konferensen, som erbjöd goda möjligheter att höja EPSU/TUNEDs profil. Anförandet och 
pressmeddelandet finns på engelska på http://www.epsu.org/a/4199.  

• Uppdatering om löner: Richard  Pond, EPSU förhandlingsansvarig, presenterade de senaste 
avtalsförhandlingarna i statsförvaltning om löneökning med hänsyn till inflation, lönenivån 
jämfört med andra delar av offentliga sektorn eller privat sektorn, löneklyftan mellan könen och 
låga löner, skillnaden mellan högsta löner och genomsnittslöner i branschen. Kommittén beslöt 
att utarbeta ett förslag till policy för EPSU om rättvisa lönesystem, som möjliggör regelbunden 
granskning och lobby/kampanjverksamhet. En redaktionsgrupp ska tillsättas bestående av 
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EPSUs sekretariat och NEA ledamöter. Ett utkast kommer att presenteras vid nästa möte med 
kommittén.  

• Rapport om fackliga rättigheter i offentliga sektorn (ETUI-REHS/EPSU): Kommittén 
välkomnade rapporten som Wiebke Warneck, ETUI-REHS, presenterade och beslöt att ta 
fram ett strategidokument om att främja fackliga rättigheter i statssektorn. Ett utkast ska 
utarbetas av sekretariatet och NEA ordföranden, eventuellt i samråd med CESI, och läggas 
fram vid ett kommande möte.  

• EPSU kriminalvårdsarbetsgrupp den 4 december 2008: De slutliga förberedelserna och 
kommissionens medverkan noterades.  

• Arbetsprogram 2009: Förslag att hålla gemensamma workshops med fasta kommittén för 
kommunförvaltning om offentliga kvalitetsfinanser den 27 maj 2009 och om migrationspolitik 
under hösten godkändes. Ett förslag att bilda ett nätverk för gränsvakter i Europa lades också 
fram. 

 
 
Nej till överbeläggning på fängelser, europeisk aktionsdag den 28 februari, Bryssel 
http://www.epsu.org/r/226  
 
Som planerat deltog över 400 fackliga ombud, som organiserar kriminalvårdare samt social- och 
sjukvårdspersonal på fängelser, från 10 länder i demonstrationen i Bryssel framför EU rådets 
byggnad, samtidigt som ett möte med justitieministrar ägde rum. Följande länder företräddes: 
Belgien (300 ombud), Tyskland, Estland, Italien, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Norge, 
Nederländerna och Sverige. Mötet arrangerades i nära samverkan och med stöd av de belgiska 
medlemsförbunden CGSP/ACOD-AMiO och CSC Services Publics/ACV Publieke Diensten. Ett antal 
nationella evenemang ägde också rum samma dag i ovanstående länder, bl.a. en briefing för 
parlamentariker, pressmeddelande, presskonferenser och aktiviteter i fängelser. Ett faktablad för 
media om överbeläggning på fängelser gavs ut av EPSU på engelska, nederländska, franska och 
spanska (http://www.epsu.org/a/3551)  
 
Aktionen hjälpte att öka kunskap om överbeläggning på fängelser och frågan om underbemanning, 
som hör till, och att offentliggöra våra krav på att myndigheterna följer grundläggande mänskliga och 
fackliga rättigheter, samordnad europeisk politik för att tackla överbeläggning på fängelser genom att 
främja frivård, investeringar i bättre förebyggande verksamhet och rehabiliteringspolitik, samt ett slut 
på privatisering.  
 
En delegation från EPSU träffade slovenske justitieministern (Lovro Sturm), som var ordförande för 
EUs rådsmöte för justitieministrar, som uttryckte sitt stöd för evenemanget och fackliga alternativ. 
 
Aktiviteterna i Bryssel och de olika länderna rönte omfattande uppmärksamhet i media och 
solidariska budskap från bl.a. National Union of Public and General Employees (NUPGE), ett av 
Kanadas största fackförbund. Det ledde också till inledande diskussioner med kommissionens 
generaldirektorat rättvisa, frihet och säkerhet om eventuella samverkansområden.  
 
Arbetsgruppsmöte om kriminalvård, 4 december, Bryssel 

http://www.epsu.org/a/4335  
Det var 4e mötet med EPSUs fängelsenätverk och 23 ombud från 11 länder deltog. Huvudfrågorna 
som diskuterades var  

• Först, utvärdering och uppföljning av fängelseaktionsdagen den 28 februari och initiativ som 
tagits av kommissionen mot överbeläggning av fängelser  

• För det andra, uppdateringar om viktiga nationella händelser 
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Efter en mycket positiv bedömning av aktionsdagen mot överbeläggning av fängelser den 28 
februari beslöts att fortsätta med påtryckningar mot överbeläggning av fängelser med hjälp av 
europaparlamentsvalet 2009, inom ramen för EPSUs löfte om offentliga tjänster och Sveriges 
ordförandeskap i EU under andra halvåret 2009. En analys av hur medlemsstater följer 
Europarådets fängelseregler, särskilt bestämmelserna om arbetsvillkor, skulle utföras av nätverket 
och användas i informations- och kampanjsyften. 
 
Det finns också ett visst utrymme för samarbete med Europeiska kommissionen, som tagit några 
initiativ för att lindra överbeläggning på fängelser. Thomas Ljungquist, GD rättvisa, frihet och 
säkerhet presenterade ett nytt beslut om ömsesidigt erkännande av övervakningsåtgärder som 
alternativ till provisoriskt frihetsberövande för EU-medborgare utan hemvist (så kallad europeisk 
övervakningsorder). Detta beslut möjliggör för EUs medlemsstater att dela med sig metoder att 
inte fängsla misstänkta som inte har hemvist i landet före rättegång och minska antalet fängslade 
som ännu inte ställts inför rätta.   
 
EPSUs handlingsplan för fängelser (2006) erkänner att alltför mycket frihetsberövande före 
rättegång, som uppgår till från 11 till 58% av alla fångar (beroende på medlemsstater) är ett viktigt 
skäl till överbeläggning på fängelser och bör därför minskas för mindre allvarliga brott.  
 
Kommissionen ska lägga fram en kartläggning om miniminormer för förfaranden vid 
frihetsberövande före rättegång och metoder för granskning av skälen till frihetsberövande vid ett 
expertmöte i februari 2009, till vilket EPSU ska inbjudas.  
 
Förutom överbeläggning på fängelser diskuterade deltagarna personalbrist, hög andel intagna 
med psykiska problem, avtalsförhandlingar och ny lagstiftning. Nästa möte äger rum under 2009. 
Somliga efterlyste ett tvådagarsmöte för att diskutera vidare frågor kring kriminalvårdsystemet. En 
kort rapport finns på http://www.epsu.org/a/4335. 
 
Sociala dialogen  

Sedan TUNEDs och EUs generaldirektörer för offentlig förvaltning i december 2007 beslutat inleda 
en försöksperiod om metoder och innehåll för en formell social dialog i centrala statsförvaltningar, 
behandlades följande frågor under slovenska och franska ordförandeskapen, i enlighet med 
arbetsordningen och arbetsprogrammet:   

• EU-finansierat projekt “förbättra förtroende för centrala statsförvaltningar genom en effektiv 
social dialog”. Det är det första gemensamma projektet som läggs fram till Europeiska 
kommissionen under budgeten för sociala dialogen.  Det utarbetades vid två 
arbetsgruppmöten för sociala dialogen (01-29 och 03-03) och godkändes slutligen av 
kommissionen i slutet av juni. Projektet löper från juli 2008 till september 2009, och består av 
en extern studie om sociala dialogen och förändringar i 15 länder, en arbetsgrupp och en 
avslutande konferens den 29-30 april 2009. Målet är att lyfta fram sociala dialogens roll när det 
gäller att förutse och leda förändringar i centrala statsförvaltningar och påverka medborgarnas 
förtroende, med tonvikt på jämställdhet och mångfald, öppenhet, information och 
samrådsrättigheter; kompetensutveckling och utbildning. EUPANs samordnare för projektet är 
Lionel Chaty, DGAFP, franska departementet för offentlig förvaltning. Så gott som alla EU 
arbetsgivare deltog i arbetsgruppens möte den 13 november, samt 16 TUNED delegater, 
kommissionen, CEEP och belgiske akademikern herr De Vischer (universitetet i Leuven). Vid 
mötet presenterades de första forskningsrönen från studien av Arbetslivsinstitutet - Working 
Lives Research Institute (London Metropolitan University) som genomför studien. Förslag att 
ändra studien gjordes och mötet beslöt att utarbeta några gemensamma slutsatser om att 
föregripa förändringar. 

• Våld från utomstående på arbetsplatsen: en delegation på 18 personer från EUPAN/TUNED 
deltog i den mångsektoriella konferensen om att bekämpa våld från utomstående på 
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arbetsplatsen den 14 mars. Slutsatserna från konferensen diskuterades vid det tredje mötet 
med sociala dialogens arbetsgrupp den 24 april, och antogs vid plenarmötet den 29 maj. Mötet 
beslöt att utvärdera verkställandet av det branschövergripande avtalet om våld och trakasserier 
(2007) inom sektorn och att kontrollera ytterligare initiativ om våld från utomstående 
(http://www.epsu.org/a/3847) 

• Stress på arbetsplatsen utkastet togs fram vid 4e mötet med arbetsgruppen för sociala 
dialogen i Paris den 9 september, med hjälp av 14 TUNED delegater, 27 företrädare för 
arbetsgivare (EUPAN), kommissionen, CEEP, EFS (ETUI-REHS). Texten utgår främst från ett 
europeiskt branschövergripande avtal om att bekämpa och förhindra stress på arbetsplatsen. 
Den omfattar en tidplan för uppföljning av stressindikatorer och faktorer som arbetsvillkor, 
arbetsorganisation, dålig överensstämmelse mellan resurser och uppgifter i offentlig tjänst, och 
takten och omfånget på reformer. Den gemensamma ståndpunkten antogs vid plenarmötet 
den 19 december. En arbetsgrupp om uppföljningar till den gemensamma texten tillsattes i 
slutet av året och ska sammanträda vid nästa styrgruppsmöte för sociala dialogen i januari 
2009 (http://www.epsu.org/a/4463) 

• Utvärdering efter halva tiden av försöksperioden: EUPAN ska genomföra en utvärdering av 
försöksperioden 2008-2009 i syfte att fatta beslut i december 2009 om nästa steg. EIPA fick i 
uppdrag att genomföra utvärdering av första året. TUNED ansåg att försöksperioden var en 
bra kompromiss mellan de arbetsgivare som är emot formalisering och de som är för, men 
försöker säkerställa att perioden förblir en övergång mot formalisering. EUPAN inrättade en 
styrgrupp för utvärderingen med deltagande av ex officio ledamöter EUPAN Georges Monard 
från Belgien och Knut Rexed från Sverige. TUNEDs begäran att delta i styrgruppen avslogs, 
men man gick med på att vi skulle besvara EIPAs frågeformulär om utvärderingen. Vid 
plenarmötet den 19 december var resultatet av utvärderingen efter halva tiden hoppingivande, 
med några bra rekommendationer till EUPAN, som att stärka banden med nationell nivå och 
förbättra den interna organisationen före möten med TUNED.  Försöksperioden har för 
TUNED visat sig vara ett betydande steg framåt vad beträffar regler, planering och finansiering 
av möten, men det ska inte betraktas som en ersättning för formalisering. EUPAN har också 
diskuterat interna reformer, men utsikterna som arbetsgivarorganisation är inte särskilt höga på 
deras agenda. Observera dock att CEEPs plattform för offentlig förvaltning har utökats till 
Österrike, Nederländerna och Belgien. 

 
Här följer en lista med möten som företrädare för NEA deltog i, och med hänvisning till ovanstående: 

Sociala dialogens styrgrupp     11 januari Ljubljana  
1a arbetsgrupp för sociala dialogen  29 januari Brdo 

 
 

2a arbetsgrupp för sociala dialogen 3 mars Bryssel  
3e arbetsgrupp för sociala dialogen 24 april Bryssel  
Plenarmöte med sociala dialogen 29 maj Brdo handlingar som antogs finns på  

http://www.epsu.org/a/3847 
Sociala dialogens styrgrupp 7 juli Paris  
4a arbetsgrupp för sociala dialogen 9 sep Paris http://www.epsu.org/a/4461  
5e kvalitetsförvaltningskonferens    20-22 okt Paris http://www.epsu.org/a/4199 
5e arbetsgrupp för sociala dialogen 13 nov Bryssel http://www.epsu.org/a/4460  
Plenarmöte med sociala dialogen 19 dec Paris handlingar som antogs finns på 

http://www.epsu.org/a/4082 
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3. Kommunförvaltning  
http://www.epsu.org/r/3  
 
30e mötet i fasta kommittén för kommunförvaltning, 10 april, Luxemburg 

Huvudpunkter på dagordningen:  

• EPSUs kongress och eventuellt innehåll i LRG-motionen. Kommittén beslöt att hålla en öppen 
debatt i fasta kommittén innan innehållet i LRG-motionen till kongressen utarbetades. Motionen 
skulle i stora drag skildra en sammanhängande strategi för ett utvidgat EPSU och inriktas på 
våra viktiga krav och överväga vad som specifikt hör till LRG, vad som mer allmänt hör till 
EPSU, frågor som är mer relevanta för EFS/All-europeiska regionala rådet (PERC) mm. 

• Utvecklingen med sociala dialogen (se nedan) 

• Den aktuella utredningen som görs med Dave Hall, PSIRU, om offentliga-privata partnerskap 
(PPP) 

• Den aktuella enkäten om LRG branschen och sociala dialogen med Lionel Fulton, Labour 
Research Department (LRD) UK 

• Workshopen om våld på arbetsplatsen, 9 april (se rapport nedan) 
• Ver.di:s projekt om europeiska kvalifikationsramen (EQF). Renate Sternatz, Ver.di 

presenterade projektet om EQF.  Mer information, inklusive en video finns på www.eqf-lll.eu 

• Utbyte om aktuella ISKA aktiviteter/strategi i LRG med Jorge Mancillas, Internationalen för 
stats- och kommunalanställda (ISKA) 

 
31a mötet i fasta kommittén för kommunförvaltning, 13 oktober, Bryssel 

Huvudpunkter på dagordningen:  

• Särskilda LRG-motionen till EPSUs kongress. Arbetsgrupper diskuterade motionsförslaget och 
föreslog ett antal ändringar. De föreslagna ändringarna införlivades i motionen, och godkändes 
av EPSUs styrelsemöte i november.  

• Utvecklingen i den sociala dialogen (se nedan) 

• Löneutvecklingen i branschen, med utgång från en presentation av Richard Pond och förslaget 
att utarbeta en lönechecklista  

• PSIRU utredningen om PPP. De tre dokumenten (kritik, fackliga svar, och alternativ till PPP) 
har nu färdigställts och Dave Hall gav en presentation om innehållet vid ett forum organiserat 
av ETUI-REHS / EPSU under EPSUs styrelsemöte i november.  

 
 
Andra aktiviteter i fasta kommittén för kommunförva ltning (LRG)  
 
EPSU workshop om våld på arbetsplatsen i kommunal och regional förvaltning, 9 april, 
Luxemburg 

http://www.epsu.org/a/3767  
 
Workshopen ägde rum i samband med diskussioner i fasta kommittén och sociala dialogen om att 
komplettera det branschövergripande avtalet om våld på arbetsplatsen med ett mer specifikt 
instrument om våld från utomstående. Parterna från handel, kommunförvaltning, sjukhus- och 
privata bevakningsbranscherna bad kommissionen att arrangera ett tekniskt seminarium i syfte att 
granska om ett mångsektoriellt initiativ skulle vara möjligt, vilket ägde rum den 14 mars i Bryssel.  
 



Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU)   III. EPSUs FASTA KOMMITTÉER 

 

 18 

LRGs workshop behandlade problem rörande våld från utomstående på arbetet och de olika policies 
som ska utarbetas om frågor som att förebygga våld, ledningsrespons, branschövergripande 
samverkan och stöd för offer.  
 
 
Kommittén för europeisk branschvis social dialog i kommunal och regional 
förvaltning  

http://www.epsu.org/r/73  
 
Kommittén för sociala dialogen arbetade med ett antal teman under 2008, som del av det aktuella 
arbetsprogrammet som fastställts mellan EPSU och CEMR: 

• Arbetsgrupp om integration av invandrare/etniska minoriteter, 31 januari 2008. Mötet 
diskuterade nätverket CLIP (Europeiskt nätverk av städer för lokal politik för integration av 
invandrare), som drivs av Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor 
sedan januari 2006. Nätverket CLIP syftar till att underlätta erfarenhetsutbyte och ömsesidigt 
lärande mellan kommunala myndigheter om olika aspekter av integration av invandrare. 
Arbetsgruppen identifierade ett antal ärenden att arbeta med i framtiden.   

• Gemensamt uttalande om social delaktighet, februari 2008. Uttalandet utarbetades av 
styrkommittén som svar på kommissionens samråd om ärendet och efter diskussioner i 
plenarmötet i december 2007. Tonvikten i texten läggs vid kopplingen mellan kvaliteten på 
sysselsättning i kommunal och regional förvaltning och kvaliteten på de tjänster som erbjuds. 
Förbättrad arbetskvalitet och välmående i branschen kommer att bidra till att förbättra 
effektivitet och kvaliteten på tjänster. Texten betonar också vikten att involvera alla intressenter 
i det föreslagna nätverket för lokala observatorier på ett delaktigt och öppet sätt.   

• Gemensamt omstruktureringsprojekt i kommunal och regional förvaltning. Vi genomförde 
med stöd av kommissionen en kartläggning av förändringar av det lokala tjänsteutbudet och 
den sociala dialogens roll. Kartläggningen, som omfattar ett antal fallstudier, presenterades 
och diskuterades vid en gemensam konferens den 3 juni 2008 i Bryssel, och gemensamma 
slutsatser antogs av EPSU/CEMR vid plenarmötet den 24 juni 2008.  

• Workshop om våld från utomstående på arbetsplatsen: Workshopen ägde rum den 28 
oktober och syftade till att stödja branschövergripande diskussioner om frågan. 

• Gemensamt projekt till stöd för sociala dialogen: workshop och plenarmöten, Bratislava 11 och 
12 december.  Projektet förbereddes av en arbetsgrupp den 19 mars 2008 och finansierades 
av kommissionen.  Lionel Fulton från LRD Storbritannien deltog som sakkunnig och fick i 
uppdrag att ta fram ett underlag för workshopen den 11 december så väl som en översikt av 
sociala dialogen i kommunal och regional förvaltning. Medverkan i bägge möten var vidsträckt 
och diskussionen omfattade bl.a. utvecklingen i europeiska socialfonden.  

• Gemensamt svar på kommissionens frågeformulär om EU:s branschvisa sociala dialog.  Ett 
svar skickades in till kommissionen i december 2008.  

• Arbetsplan för 2009: planen godkändes vid plenarmötet i Bratislava den 12 december. 
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4. Allmännyttiga verk och företag 
http://www.epsu.org/r/16  
 
27e mötet i fasta kommittén för allmännyttiga verk, 3 april, Luxemburg 

Huvudpunkter på dagordningen:  

• Fackförbund rapporterade om resultatet av avtalsförhandlingar i branschen; se 
http://www.epsu.org/a/3534. 

• Ett första förslag till motion om energi-, vatten- och avfallsbranscherna att föreläggas EPSUs 
kongress (2009) diskuterades  

• Resultatet av sociala dialogen inom elbranschen och nya projekt, t.ex. demografiska 
förändringar och omstrukturering. En detaljerad diskussion ägde rum om uppföljning och 
verkställande av avtal och gemensamma ståndpunkter som uppnåtts med Eurelectric och de 
problem som uppstått 

• Sociala dialogen med Eurogas: de fackliga organisationerna reflekterade på vikten av 
gemensamt arbete om den inre marknaden och konsekvenserna av ägarskapsåtskillnad för 
löntagarna 

• Inre marknaden för el och gas: fackförbunden ska ta kontakt med 
europaparlamentsledamöter om att lobba för EPSUs ståndpunkter 

• EFS studie om klimatförändring, europeiska energipolitik EFS alleuropeiska regionala råd, 
EPSUs verksamhet i Sydösteuropa och ISKAs handlingsplan för energi noterades  

• Europeiska ramdirektivet om avfall: EPSU stöder "avfallshierarkin", ambitiösa mål och att det 
är nödvändigt att täcka in farliga ämnen och en kompetent arbetskraft 

• Vatten: ledamöter beslöt att arrangera ett seminarium vid europeiskt socialt forum i Malmö 
(18-21 september). Oro över kommissionens försök att arbeta med ett direktiv om 
koncessioner diskuterades, då detta ses som ett försök att öppna vattentjänster för 
konkurrens   

• Val till europaparlamentet (EP) 2009: ledamöter godkände viktiga punkter för vatten och 
energipolitik. EP bör arbeta för att erkänna vatten som mänsklig rättighet, lova att inte stödja 
försök att kommersialisera vatten och främja offentligt vatten i sin utvecklingspolitik. Vad 
beträffar energipolitik, förväntar ledamöter att EP skall engagera sig för offentliga 
investeringar i forskning om förnybar och koldioxidsnål teknik, såväl som för rättvisa 
övergångsprinciper och ett socialt kapitel i energipolitiken   

• Fasta kommittén fick en rekommendation från EWC-samordnarna om regler för hur EPSUs 
rättshjälpfond skulle användas. Dessa godkändes och rekommenderades till styrelsen.  

 
 
28e mötet i fasta kommittén för allmännyttiga verk, 21 oktober, Bryssel 

http://www.epsu.org/a/4197  
Huvudpunkter på dagordningen:  

• Energi- och andra förbund diskuterade konsekvenserna av energi- och 
klimatförändringspaketet som föreslogs av kommissionen. Ett av de viktiga förslagen rör en 
omarbetning av systemet med handel av utsläppsrätter. Kommissionen har föreslagit en 
auktion av fullständiga utsläppsrätter för elbranschen. Det kommer att inverka olika på EU:s 
medlemsstater, beroende på vilka bränslen de använder. De sociala konsekvenserna kan bli 
positiva såväl som negativa, och systemet som föreslås kan inverka på investeringsbeslut. 
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Fackförbunden enades om att mer arbete måste läggas ned på att utarbeta rättvisa 
övergångsprinciper för att trygga att arbetstagarna inte hamnar på förlorarsidan vid 
övergången till en låg- och nollkoldioxidekonomi. Flera förbund konstaterade att arbetsvillkor 
ligger under normen i den förnybara sektorn, som använder sig mycket av underleverantörer 
och har outsourcat de flesta jobben. 

Övriga frågor som diskuterades: 

• Kongressen: i sin inledning till kongressen presenterade generalsekreteraren de olika 
föreslagna motionerna och förklarade samgåendet mellan EPSU och ISKA-Europa. EPSUs 
fasta kommitté stöder skälen till samgåendet och underströk att man redan vidtagit åtgärder 
för att bredda agendan utanför EU och i synnerhet inom energibranschen.   

• Kongressmotion om allmännyttiga verk: flera ändringsförslag debatterades.  

• Sociala dialogen i elbranschen: en ingående diskussion ägde rum kring flera frågor som står 
på dagordningen med arbetsgivarna (Eurelectric). I detta ingår systemet med handel av 
utsläppsrätter; verktygslådan och konferensen om omstrukturering (12 november), projektet 
demografiska förändringar och projektet och konferensen om behandling av åldrande (14 
november), företagens sociala ansvar och verkställandet av sociala dialogavtal och 
ståndpunkter. Arbetsprogrammet 2009-2010 diskuterades också. 

• Sociala dialogen i gasbranschen: demografiska förändringar och kompetens, den inre 
marknaden för gas, strategiska energigranskningen och brist på kompetens diskuterades. 

• Avtalsförhandlingar: ledamöterna informerades om diskussionerna i EPSUs grupp för EWC 
samordnare om förfaranden och mandat beträffande gränsöverskridande avtal.  

• Inre marknaden för gas och el: EPSU har varit framgångsrik i sina argument mot påtvingad 
ägarskapsåtskillnad och rådet har sökt en tredje modell. Europaparlamentet höll också med 
om det i gasdirektivet och antog ändringar om att handskas med 
sysselsättningskonsekvenserna. EPSU har tillsammans med sociala aktionsgrupper och 
nätverk mot fattigdom övertygat europaparlamentsledamöter att göra mer om 
energifattigdom. Övriga frågor som behandlades omfattar svaret om marknadsmissbruk till 
de europeiska regleringsmyndigheterna, regleringsmyndigheternas roll vid fastställande av 
priser och hur de inverkar på löner och villkor, t.o.m. pensioner. Kommissionen och 
regleringsmyndigheterna bör göra mer beträffande underhåll och reparation av nätverk. 

• Sydösteuropeiska energigemenskapen: information om senaste händelser, som de 
nationella arbetsgrupperna och socialt forum (Tirana) samt seminariet i Kiev och 
Zagrebplattformen som håller på att utarbetas. 

• Vatten: ledamöterna godkände arbetsprogrammet som utarbetats av vattengruppen i 
Malmö. Programmet omfattar en inriktning på Europavalet för att övertyga 
europaparlamentsledamöter att vatten inte är en råvara och är inte till salu; principer för 
social/miljöledning av offentliga vattenbolag, att kontrollera kommissionens förslag att 
utarbeta ett direktiv om koncessioner, och att samarbeta med europeiska nätverket för 
vattenrörelser.  

• Avfall: förslaget att organisera ett avfallsmöte under 2009 godkändes. Mötet bör inriktas på 
arbetsvillkor, arbetsmiljö och offentlig upphandling.  

 
 
Sociala dialogen i elbranschen  http://www.epsu.org/r/63/ 

Följande möten ägde rum 2008: 
• Kommittén för social dialog inom el, arbetsgruppmöte, 10 mars  
• Kommittén för social dialog inom el, 6 juni 
• Kommittén för social dialog inom el, arbetsgruppmöte, 6 oktober, Bryssel 
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• Kommittén för social dialog inom el, plenarmöte 13 november, Bryssel 
• Konferens om omstrukturering, 1 november, Bryssel 
• Konferens om demografiska förändringar (öppen konferens),14 november, Bryssel 
 
Agendan 2008 för sociala dialogen inom el omfattade bl.a. 
• Verktygslådan om jämställdhet: Förhoppningen är att fackliga organisationer och arbetsgivare 

kommer att diskutera hur den kan användas i syfte att förbättra situationen för kvinnor och 
trygga att jämställdhet uppnås. Parterna ska rent allmänt fundera på verkställande och 
utvärdering av avtal.  

 
• Projekt om demografiska förändringar: Utredaren Jane Pillinger utarbetade verktygslådan. 

Vikten att facket engageras på ett tidigt stadium underströks och ett antal policies som företag 
genomför presenterades. Verktygslådan riktas till parterna, personalchefer och beslutsfattare 
för att bistå dem att utarbeta omfattande, praktiska metoder att ändra arbetskraften inom el-
näringen i syfte att främja åldersmångfald. Detta stöttas av EU:s jämställdhetslagstiftning, som 
gör diskriminering av äldre arbetstagare olaglig. Att främja åldersmångfald inom ramen för 
verksamhet mot diskriminering kan ha positiva affärsfördelar för elbolag. Det finns också 
affärsargument för åldersmångfald, då det kan hjälpa bolag att rekrytera från en större 
begåvningsreserv, samtidigt som de också drar nytta av kreativitet och innovation som uppstår 
när en mångfald åldergrupper arbetar tillsammans (http://www.epsu.org/a/4258). 

 
• Projekt om omstrukturering: Utredarna vid Working Life Research Institute - 

arbetslivsutredningsinstitutet (Metropolitan University London) presenterade verktygslådan, 
fallstudier och de första checklistorna. Omstrukturering var temat för en stor konferens som 
arrangerades av arbetsmarknadens parter inom el-näringen i Europa den 12 november, för att 
fira utgivningen av deras gemensamma verktygslåda om omstrukturering. Verktygslådan 
betonar vikten av social dialog och förhandlingar, föregripande och information i rätt tid, ett 
öppet och tydligt förfarande, kontroll och utvärdering av resultat. Långsiktig planering av 
arbetskraft, utbildning och omskolning är del av de interna förändringar som bolag bör 
genomföra. Omstrukturering kan ha skadliga konsekvenser för arbetstagare, inte bara pga av 
förlust av sysselsättning, men också på grund av att det också påverkar hälsan för de som blir 
kvar. Hälsostrategier bör vara del av omstruktureringsförfarandet. Europeiska företagsråd och 
europeiska sociala dialogen gör det möjligt för bolag att lära sig av erfarenheter på andra håll. 
Viceordförande för EPSUs fasta kommitté för allmännyttiga verk Jan Rudén (SEKO, Sverige) 
ledde en session med fallstudier från Vattenfall, RWE och EDF å EPSUs vägnar, 
viceordförande Reszo Gal presenterade händelserna i Ungern, ordförande Sven Bergelin 
medverkade i den avslutande paneldiskussionen. Kollegorna Gilles Pereyron från CGT FNME, 
Frankrike och Tony Allen samt Paul Glover från Unison, Storbritannien, gav en facklig tolkning 
av deras bolags politik beträffande omstrukturering. Läs verktygslådan om att främja 
åldersmångfald och åldersledningsstrategier: http://www.epsu.org/a/4221  

 
• Workshop om att verkställa samförståndspromemorian om de sociala aspekterna av 

Sydösteuropeiska energigemenskapen (27 maj, se http://ww.epsu.org/r/239): 
Arbetsmarknadens parter deltog i socialt forum (18-19 november). Fackförbunden, 
arbetsgivarna, och regeringar ska arbeta i nationella arbetsgrupper och förbereda sina inslag. 
Kommissionen meddelade möjligheten att studera sysselsättningssituationen inom el- och 
gasbranscherna (förväntas under 2009). 

 
• Branschövergripande avtal om våld på arbetsplatsen: Resultatet av förhandlingarna ska 

diskuteras i kommittén för social dialog inom el.   
 
• Förslag till allmänna principer för ett gemensamt uttalande om företagens sociala ansvar 

(CSR) som uppföljning till rapporten om CSR. Samtidigt som de flesta hinder klarlagts var det 
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fortfarande svårt för Eurelectric att erkänna att CSR politik i ett antal fall också var föremål för 
förhandlingar. Bland exempel märks EDF, ENEL, Suez-GdF. Uttalandet undertecknades inte. 

 
• Arbetsgivarna och fackförbunden började utbyta åsikter om de sociala konsekvenserna av 

kommissionens förslag om systemet med utsläppshandel efter 2012. Många är mycket 
bekymrade om de sociala konsekvenserna av t.ex. att överge fria tilldelningar, och vilka 
åtgärder som kommer att vidtas för att lindra dessa konsekvenser. Samtidigt som parterna har 
förståelse för auktionssystemet inom elbranschen finns det en del villkor som bör övervägas 
om systemet inte ska bli ett system som endast täcker el och att andra branscher undgår att 
minska utsläpp och får fria tilldelningar. Hushåll med låg inkomst bör skyddas och rättvisa 
övergångsprinciper bör fastställas. Ett stort mått samförstånd uppnåddes. Auktionssystemet är 
kontroversiellt och ytterligare samråd genomfördes om det slutliga uttalandet. EPSU 
organiserade ett skriftligt remissförfarande. En stor majoritet fackförbund instämde med den 
gemensamma texten den 4 december. Europeiska rådet och europaparlamentet kom dock 
överens om ändringar till ETS direktivet den 12 december. Parterna måste därför gemensamt 
fundera på texten nu.  

 
• Överenskommelse att fundera på att påpeka för kommissionen att el-näringen har 

kompetensproblem och att frågan måste tas upp i den strategiska granskning som förutses 
mot slutet av 2008. 

 
• Överenskommelse om hur man ska handskas med uppföljningen till gemensamma 

ståndpunkter och uttalanden som nåtts mellan Eurelectric och de fackliga organisationerna. 
Fackliga sidan presenterade ett antal idéer om hur verkställande av resultaten av den sociala 
dialogen kan förbättras. Det ska diskuteras vidare.  

 
• Kommissionen presenterade grunddragen för dess arbete med en kommande anmälan om 

den branschvisa sociala dialogen (september 2009)  
 
 
Social dialog i gasbranschen   http://www.epsu.org/r/98  
 
Följande möten ägde rum under 2008: 
• Social dialog i gasbranschen, 8 februari 
• Kommittén för social dialog i gasbranschen, 12 april 
• Social dialog i gasbranschen, arbetsgruppmöte, 12 september, Bryssel 
• Social dialog plenarmöte, 17 november 2008, Bryssel 
 
Agendan för sociala dialogen i gasbranschen 2008 omfattade:  
• 3e förslaget om liberalisering av den inre marknaden för el och gas var ett viktigt 

diskussionsämne. Den fackliga sidan betonade vikten att göra något åt den sociala dimensionen, 
inverkan på arbetstagarna och behovet av öppenhet och demokrati med regleringsmyndigheten. 
Parterna ska fundera på huruvida det är möjligt att nå en gemensam ståndpunkt; de växlade 
synpunkter med Carmelo Cedrone, rapportör om 3e förslaget för europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén. De välkomnade kommissionens stöd för en ändring av europaparlamentet 
beträffande sysselsättningskonsekvenserna av de olika ägarskapsåtskillnadsmodellerna.  

• Sydösteuropeiska energigemenskapen och förberedelser för workshopen om att verkställa 
samförståndspromemorian om de sociala aspekterna i maj. Ett uttalande om Sydösteuropa 
antogs av parterna (http://www.epsu.org/a/3742) 

• Projekt om demografiskt åldrande: Ett gemensamt projekt om demografiska förändringar och 
kompetens presenterades. Det har skickats till kommissionen med begäran om ekonomiskt 
stöd. 
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• Kommissionens projekt om kompetens och innovation, som också inkluderar gasbranschen 
(http://www.epsu.org/a/3552).  

• Maxime Cerutti, BusinessEurope, presenterade avtalet om våld på arbetsplatsen som EFS och 
europeiska arbetsgivarorganisationerna enats om. Parterna beslöt att genomföra det och be 
medlemmar att hålla åtminstone en diskussion om det, och hur de vill arbeta med det.  

• Parterna gick igenom arbetsprogrammet 2009-2010. Frågor rörande företagens sociala 
ansvar, arbetsmiljö, jämställdhet och omstrukturering kommer att tas 
upp.(http://www.epsu.org/a/3748). 

• Den kommande strategiska energigranskningen i förhållande till inre marknaden och vidare 
utveckling av den inre marknaden för gas. En av de viktiga frågorna för branschen är att få tag 
på kvalificerad personal.  

• Kommissionen har inte erkänt de sociala aspekterna i den strategiska energigranskningen.  
 
Övrig verksamhet  
 
Sydösteuropeiska gemenskapen  

http://www.epsu.org/r/239  
 
Under 2008 ägde ett antal aktiviteter rum. Det första var ett seminarium i Kiev, Ukraina den 22-23 
maj, där ordföranden och delegationer från de största ukrainska energifackförbunden från kärnkraft, 
gas- och elbranschen träffades och diskuterade hur de fackliga organisationerna kan bli involverade i 
energidialogen mellan EU och Ukraina samt i energigemenskapen, i vilken Ukraina vill bli full 
medlem. Företrädare för energifackförbund i Moldavien och Georgien medverkade också. EPSUs 
biträdande generalsekreterare informerade de fackliga organisationerna om utvecklingen inom el. 
och gasbranschen i Europeiska unionen. De största utmaningarna för en europeisk energipolitik 
anses vara: trygga säker tillgång och arbeta med klimatförändring, såväl som modernisering och 
investering. Staten behöver en stark roll och det är fel att lita på marknaden som svar på 
utmaningarna. Det är lika viktigt som inom EU att göra något åt energifattigdom och att trygga 
anständiga löner och en kvalificerad arbetskraft. Avtalsförhandlingar, socialt skydd och utvecklingar 
inom dialogen diskuterades med chefen för bränsle- och energidepartementet, som är Ukrainas 
huvudförhandlare med de fackliga organisationerna.   
 
En annan uppgift var förberedande mötet för socialt forum för energigemenskapen som ägde rum 
den 27 maj i Wien. Regeringarna i Sydösteuropeiska energigemenskapen undertecknade en 
samförståndspromemoria (MoU) om energigemenskapens sociala sidor den 18 oktober 2007. Under 
en workshop, som organiserades av arbetsmarknadens parter i EU inom el- och gasbranscherna, 
Energigemenskapen (i Sydösteuropa) och Europeiska kommissionen utmanades 
regeringsrepresentanter att verkställa MoU. Regeringar har ännu inte inrättat ett 
diskussionsförfarande med fackförbunden om omstruktureringar som äger rum. Regeringar 
koncentrerar sig på att skydda utsatta användare, men i en hel del länder talar de inte med de 
fackliga organisationerna. Ett förslag väcktes att inrätta arbetsgrupper i varje land, med medverkan 
av fackförbunden och arbetsgivarna, och börja arbetet med att förbereda nationella handlingsplaner, 
som förutses i MoU. Det här har ännu inte börjat. Energisekretariatet presenterade en så kallad 
färdplan, som ska hjälpa regeringar att ta fram handlingsplaner (http://www.epsu.org/a/3834). 
 
EPSU/ISKA/FES arrangerade en rundabordskonferens om energi i Sydösteuropa den 29-30 
september i Zagreb, som förberedelse för socialt forum. Framsteg med att verkställa 
samförståndspromemorian om energigemenskapens sociala sidor diskuterades vid detta möte med 
företrädare för el- och gasfackförbund från Sydösteuropa (http://www.epsu.org/a/4125). 
 
Energigemenskapens första sociala forum, 18-19 november, Tirana.  
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Gemenskapens första sociala forum förde samman fackliga ombud, arbetsgivare, och 
regeringsrepresentanter från Sydösteuropa samt arbetsmarknadens parter i EU och Europeiska 
kommissionen.  
 
Fackförbunden påpekade ett antal viktiga frågor:  
• Respekt för fackliga rättigheter, avtalsförhandlingar och en äkta social dialog.   
• Regeringar bör diskutera verkställandet av den inre marknaden för el och gas med 

arbetsmarknadens parter och integrera sociala handlingsplaner i nationell energi strategi, 
samt  

• Nationella sociala handlingsplaner bör utarbetas mer detaljerat och erkänna vikten av 
omstrukturering, sociala regelverk och energifattigdom. Stoppa privatisering av allmännyttiga 
verk.  

 
Konferensens slutsatser finns på energigemenskapens webbsida och riktades till ministerrådet, 
som ägde rum i december i Tirana.  
http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=1481 
 
Tredje liberaliseringspaketet  
Den inre marknaden förblir ett viktigt arbetsområde för EPSU. Europeiska kommissionen hade 
föreslagit ändringar till nuvarande direktiv i september 2007. EPSU koncentrerade sig på ett antal 
frågor, som att åtgärda bränslefattigdom och förhindra ägarskapsåtskillnad. EPSU gjorde en 
presentation vid en öppen hearing, som organiserades av ekonomiska och sociala kommittén den 11 
februari, och EPSUs biträdande generalsekreterare var sakkunnig på arbetstagarsidan om denna 
fråga. http://www.epsu.org/a/3558 
 
Berörda fackliga organisationer uppnådde en blockerande minoritet om åtskillnadsfrågan vid 
ministerrådet. Fackförbunden hade åtskilliga kontakter med beslutsfattarna för att lyckas göra det 
före energirådet den 6 juni. De österrikiska förbunden, bl.a. EPSUs medlemsorganisationer GPA 
och GdG organiserade ett offentligt möte framför österrikiska energidepartementet. Österrikiske 
energiministern sade att han skulle hålla sig till det österrikiska sättet och koalitionen med 
regeringar som motsätter sig förslag från kommissionen om ägarskapsåtskillnad. Våra 
påtryckningar om denna fråga var mindre framgångsrika vid Europaparlamentet, som godkände 
ägarskapsåtskillnad för el, men inte för gas (juli 2008). Samtidigt skrev EFS till kommissionen och 
rådet med sin syn på frågan och klarlade att EFS vill ha andra prioriteringar än denna 
tvångsmässiga inriktning på inre marknaden. Tryggad tillgång, klimatförändring och att göra något 
åt de höga energipriserna är vad som ska prioriteras. http://www.epsu.org/a/3840 
 
 
Avfall http://www.epsu.org/r/37   

Europaparlamentet har antagit avfallsdirektivet: kvalificerad personal krävs för att behandla farliga 
ämnen. EPSU har lobbat europaparlamentet om att ändra ramdirektivet om avfall. Parlamentet har 
nu fastställt hårda mål i ett antal områden, fastställt avfallshierarkin och kräver bindande nationella 
avfallsprogram. Avfallsenergi ses som återvinning under stränga effektivitetsregler. Många av 
dess ståndpunkter speglar nu EPSUs syn, men målen för somliga avfallskategorier och 
förebyggande av avfall kunde ha varit strängare. EPSU välkomnar också att EP behandlar farliga 
ämnen för sig och kopplar det till risker för människors hälsa och säkerhet, och lämplig utbildning 
och kvalifikationer. Läs mer om det på: http://www.epsu.org/a/3875  
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Vatten http://www.epsu.org/r/38 

Medlemsförbund fortsätter att aktivt motarbeta privatisering på nationell nivå. Fackliga organisationer 
i Italien och Portugal är särskilt verksamma, och arbetar med sociala handlingsgrupper och 
vattenaktivister. EPSU fortsätter att följa kommissionens åtgärder, som har gett ut rapporter om 
vattenbrist och torka.  
 
EPSU har gjort ett antal kommentarer om europaparlamentsledamoten Richard Seebers rapport 
om vattenbrist och torka. I synpunkterna om EPs svar på kommissionens anmälan ger EPSU 
följande svar (Com (2007) 414 ) http://www.epsu.org/a/4053   
EPSU har tre viktiga budkap:  
• Vattenbrist och torka är viktiga frågor som bör angripas genom en hel serie åtgärder som 

kommer att innebära svåra val. Det är bäst att dessa frågor hanteras av lokala 
samhällsgrupper på det lokala planet  

• Vatten är en offentlig nyttighet 
• Var försiktig med att införa riktmärken och prissättningspolitik som kan slå slint och ha 

negativa konsekvenser för utsatta användare. 
 
Europeiskt socialt forum (ESF), 17-21 september, Malmö 

http://www.epsu.org/a/4107 
EPSU koncentrerade sin verksamhet på motstånd till vattenliberalisering och -privatisering. EPSU 
och svenska medlemsförbundet Kommunal organiserade ett seminarium för vattenförbund i 
Malmö den 18 september (http://www.epsu.org/a/4106). EPSUs biträdande generalsekreterare 
medverkade. 
 
EPSU deltog i en serie seminarier som var del av ESFs officiella program. Det viktigaste var: 
Alternativ till privatisering: för en progressiv offentlig ledning av vatten. En stor grupp vattenaktivister 
och många fackligt aktiva diskuterade hur man ska främja offentligt ägande av vatten, försvara jobb 
och vatten av hög kvalitet och hur man gör motstånd mot de stora multinationella företagen inom 
vattenbranschen i Europa. 
 
EPSUs stöd för spanska förbund som motsätter sig privatisering av Canal Isabella II är i linje med 
vårt motstånd mot vattenprivatisering. (http://www.epsu.org/a/4262) 
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IV. EPSU:S REGELBUNDNA VERKSAMHET 
 
1. Europeiska företagsråd  
 
EWC direktivet 
Huvudfrågan under 2008 var revidering av EWC direktivet. Europeiska kommissionen gav ut sitt 
samrådsdokument i februari. Parterna meddelade sina ståndpunkter. EFS bad om försäkringar från 
BusinessEurope att förhandlingar skulle leda till resultat. När inga garantier erbjöds organiserade 
EFS en kampanj för att tvinga kommissionen att lägga fram ett reviderat direktiv. EPSU deltog aktivt i 
kampanjen och EWC inom EPSUs verksamhetsområde, som företräder närmare en miljon 
arbetstagare (EDF, GDF, Suez, Veolia, RWE, EON, Vattenfall, Capio, CEZ, med flera) skrev till 
kommissionären för socialpolitik. Kommissionen gav ut sitt förslag till direktiv med förslag till 
ändringar den 2 juli. En mycket ovanlig procedur följde därefter, när det franska ordförandeskapet för 
rådet tvingade parterna att komma överens. Rådet, kommissionen och europaparlamentet använde 
därefter denna överenskommelse, som ledde till att ändringsförslagen godkändes vid en första 
genomgång av rådet och parlamentet den 17 december (se också avsnitt IV, 2 och läs mer om det 
på: http://www.etuc.org/a/5669). 
 
EPSUs möten för EWC samordnare, 2 april och 20 oktober, Luxemburg och Bryssel 

http://www.epsu.org/r/153 
 
EPSUs EWC samordnare koncentrerade sig på följande ärenden vid sina möten: 

• Omarbetning av EWC direktivet och EFS remissvar på 2a ledet av samrådet den 2 april. 
Romuald Jagodzinski på Europeiska fackliga institutet presenterade kommissionens 
samrådsdokument och EFS reflektioner, som rör sig om att stärka informations- och 
samrådsrättigheter, utbildning för EWC ledamöter, bättre resurser, de europeiska fackliga 
federationernas roll, juridisk person och möjligheter för EWC att ta arbetsgivaren till domstol 
(se också avsnitt V, 2).  

• Romuald Jagodzinski presenterade också ett antal fall inför nationella domstolar och 
Europadomstolen. Alla EWC kan inte stämma företagen inför domstol och har heller inte 
resurser till det. EPSU har inrättat en rättshjälpfond till stöd för EWC där EPSU är involverad 
att ta fall inför rätta. Regler om hur fonden ska användas diskuterades och 
rekommendationer gjordes till EPSUs fasta kommitté. Styrelsen godkände reglerna för hur 
EPSUs rättshjälpsfond ska användas vid mötet i april. Ett antal faktorer är avgörande vid 
bedömning om ett fall kvalificerar sig för hjälp, bland andra: 

• Det handlar om ett uppenbart brott mot informations- och samrådsrättigheter; 

• Nationella fackförbund ska göra en rättslig bedömning av målet, och fackliga organisationer 
bör gå med på att stödja det;  

• EWC måste ge fullmakt för målet.   
 
http://www.epsu.org/a/3764  och http://www.epsu.org/a/4196  

Övriga ärenden som diskuterades: 

• Uppdatering om vad som sker inom ett antal olika företag som Ragn-Sells, (svenskt 
avfallsföretag) Capio och Unilabs, Ambea (svenskt sjukvårdsholdingbolag), ENEL, Eon och 
många andra. Viss tid användes att diskutera förhandlingarna om att inrätta ett nytt EWC i 
Suez GdF.  
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• Romuald Jagodzinski presenterade en översikt av reglering för lagen om europeiska 
privatföretag, som ska kunna erbjuda små och medelstora företag flexibilitet att skapa 
europeiska företag utan alltför många bestämmelser. Fackliga organisationer anser dock att 
regleringen inte är tydlig, att den inverkar på arbetstagarrättigheter och låter företag kringgå 
och undergräva medbestämmandesystem för arbetstagare i ett antal medlemsstater.  

• EPSUs biträdande generalsekreterare presenterade ett förslag till regler för 
gränsöverskridande avtal. Huvudpunkterna inkluderar de fackliga organisationernas roll, att 
erkänna EWCs roll, vikten av nationellt godkännande och kraftiga icke-regressionsklausuler. 

• Samordnare hyllade Claude Pommery från CGT-FNME för hans arbete. 

• EFS drog igång en kampanj den 1 maj 2008 i syfte att sätta press på kommissionen att lägga 
fram ändringar till EWC direktivet. Som del av kampanjen skrev EWC till kommissionen och 
krävde att de skulle handla. EWC där EPSU är aktivt gav sitt stöd för kampanjen På offensiven 
för starkare europeiska företagsråd. Dessa EWC företräder mer än EN MILJON arbetstagare. 
EWC i några av Europas största koncerner inom energi, vatten och avfallsbranscherna, som 
Suez, Veolia, EON, RWE, Essent, Vattenfall, CEZ, RWE, EON, EdF, GdF och andra kräver att 
informations- och samrådsrättigheter stärks och att resurser erbjuds som tryggar att EWC kan 
klara av utmaningar som att handskas med omstrukturering, fusioner och förvärv, samt 
förändringar på arbetsplatsen. Detta kräver en lämplig rättslig grund, vilket också krävs av 
kollegor i företag som har EWC (http://www.epsu.org/a/3867). 

• EWC i Gaz de France stämde företaget inför rätta på grund av bristande information och 
samråd med EWC över fusionen med Suez. EWC påstod att all information inte delgivits och 
att man inte hade haft tillräckligt med tid att förbereda sitt ställningstagande. Företaget 
förlorade den 21 november 2007, och har sedan dess överklagat och har nu förlorat även det 
målet. Domstolen bekräftade den lägre domstolens syn att EWC inte haft tillräckligt med tid. 
Detta mål demonstrerar vikten att använda rättsliga medel såväl som att se till att informations- 
och samrådsrättigheter måste tas på allvar (http://www.epsu.org/a/3488 ). 

• Suez och fackförbunden slutförde ett avtal om sociala garantier i händelse av en fusion mellan 
Suez och GDF. De fackliga organisationernas roll erkänns, även vid uppföljning av avtalet. En 
av nyheterna i avtalet rör den sociala klausulen vid kommersiella kontrakt. En sådan social 
klausul ska införas i betydande kontrakt och det ska diskuteras och förhandlas på företagsnivå 
i syfte att trygga anpassning till särskilda företag. Genomförandet ska kontrolleras. Avtalet ska 
snart tecknas.   

• Övriga ärenden som diskuterades gäller en Suezkampanj om säkerhetsriskerna när modern 
teknik används, samt det sätt på vilket aktierna ska fördelas som konsekvens av 
vinstdelningsavtalet. Avtalet tecknades den 17 juni i Paris av EPSUs biträdande 
generalsekreterare (http://www.epsu.org/a/3700).  

• Fackföreningarna i särskilda förhandlingsorganet och ledningen kom överens om ett 
europeiskt företagsråd för italienska energibolaget ENEL, som tecknades den 5 november i 
Rom. Avtalet omfattar:  
o två EWC möten om året med förberedande och avslutande möten, grundat på 20 

ledamöter  
o 4 möten med styrkommittén, som består av 5 företrädare, en för varje land  
o 4 utbildningsdagar om året  
o tillfälle till extra möten med arbetsutskottet och EWC  
o tillfälle till möten i händelse av omständigheter som nedläggning, omlokalisering och 

sammanslagning av verksamheter 
o definitioner av information och samråd, som återspeglar EFS och BusinessEurope 

ståndpunkter om ändringarna till EWC direktivet  
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o förutom de vanliga frågorna för information och samråd ingår arbetsmiljö, jämställdhet 
och icke-diskriminering, miljöpolitik, gränsöverskridande rörlighet för koncernanställda, 
inlednings- och yrkesutbildning  

o Sekreterarhjälp för EWC representanterna från berörda europeiska fackliga federationer 
som EPSU, i egenskap av ständiga observatörer.  

 
2. Kampanj om offentliga tjänster 
 
Den 12 juni 2008 förkastade de irländska väljarna Lissabonfördraget, vilket påverkade 
kampanjerna om offentliga tjänster som EPSU drev. Tills dess hade tyngdpunkten främst varit att 
fästa uppmärksamhet vid de delar av Lissabonfördraget som klarlade de offentliga tjänsternas roll 
i ett EU-sammanhang. Efter Irlands nej koncentrerades EPSUs kampanjer om offentliga tjänster i 
stort sett på europaparlamentsvalet. Strategin syftar till att skapa en plattform där frågor kring 
offentliga tjänster kan debatteras som del av kampanjen.   
 
EPSUs manifest om offentliga tjänster 
Första steget var att se till att EPSU formellt bidrar till den politiska debatten och vi erbjöd  
Vårt förslag för offentliga tjänster av hög kvalitet i EU (http://www.epsu.org/a/4278) Tillfället att 
göra det erbjöds först av Europeiska socialdemokratiska partiet  (PES), som under våren 2008 
gick ut och frågade efter bidrag till valmanifestet. EPSU skickade in ett bidrag i juni 2008 med 
utgångspunkt från aktuell EPSU politik. Det innebar att dokumentet omedelbart kunde skickas ut 
till EU representanter, eftersom det inte krävde ytterligare bekräftelse av EPSUs beslutsorgan. Det 
finns på http://www.epsu.org/a/4278 . Förutom att EPSUs ståndpunkter skickades till PES, såg vi 
till att de andra större partierna också fick vårt 'manifest för offentliga tjänster'. 
 
EPSUs 'löfte om offentliga tjänster' 
Andra steget var att se till att 'löftet om offentliga tjänster' inte blev en handling som skickades ut 
och stilla arkiverades. EPSU beslöt att sammanfatta innehållet i 'manifestet om offentliga tjänster' i 
ett 'löfte om offentliga tjänster' på en sida. Initiativet hade två målsättningar: att få kandidater i 
valet att lova att stödja det (http://www.epsu.org/r/409) och i gengäld påpeka att EPSUs 
medlemförbund kan mobilisera offentliganställda att rösta i valet.  
 

EPSU lanserade 'löftet om offentliga tjänster' inför Europaparlamentsvalet 2009 
(http://ww.epsu.org/publicservicepledge). Löftet ber kandidater att stödja ett antal ramlagar som 
erkänner väsentliga tjänsters särskilda roll i Europeiska unionen, och särskilt efterlyser initiativ att 
skydda och främja kvalitet för användare av offentliga tjänster.  

Kampanjen lanserades vid EPSUs styrelsemöte den 25 november, av 
europaparlamentsledamöterna Joel Hasse Ferreira  (PSE, Portugal) och Jean Lambert  (De 
gröna, Storbritannien). Jean Lambert talade om hur viktigt det var att ha 'ett starkt, progressivt 
parlament för det starkt, socialt Europa’. Hon nämnde särskilt hälsodirektivet som kommissionen 
föreslog som ett gott exempel på varför det var nödvändigt att ha ett progressivt parlament; “ett 
starkt parlament skulle ge ett politiskt budskap att vad beträffar sjukvården ska inriktningen vara 
att erbjuda en allmän sjukvård för alla och att inte att kommersialisera vården" (se också avsnitt I). 
  
Med utgångspunkt från lanseringen godkände PES' arbetsgrupp om offentliga tjänster löftet i 
slutet av december 2008, och manade alla 215 PES-ledamöter i europaparlamentet att skriva 
under. Europeiska gröna partiet har också angett att de är villiga som grupp att stödja löftet.  
 
EPSUs kampanj ‘The tide is turning’ 
Efter att ha skapat en politisk plattform (manifestet om offentliga tjänster) och lobbyredskap (löftet 
om offentliga tjänster) identifierade EPSU ett nödvändigt tredje steg - bevisa att offentliga tjänster 
fungerar, inte bara framgångsrikt, men bättre än de liberaliserade modellerna. Det var därför som 
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projektet ‘the tide is turning – the human face of public services (tidvattnet vänder)’ lanserades. 
Målet för projektet är att lyfta fram exempel i hela EU där offentliga tjänster som liberaliserats har 
återvänt till den offentliga sektorn på grund av att de misslyckats i liberaliserad form. Tanken är att 
ta det utmärkta utredningsarbetet som Public Service International Research Unit (PSIRU) 
http://www.psiru.org gör och ge det ett 'mänskligt ansikte' genom att sikta in sig på de ansvariga. 
Projektet utarbetades under hösten 2008, och startades på EPSUs styrelsemöte den 26 november 
2008. Avsikten är att projektet ska bli en större del av “förpubliciteten” inför EPSUs kongress i juni 
2009. 
 
 
 
3.  Kommunikationer 
 
Under 2008 koncentrerades EPSUs arbete på två områden, förutom den allmänna verksamheten 
med kommunikationer, dels på att hålla igång nätverket för journalister inom EPSU, och dels att se 
över EPSUs infrastruktur för kommunikationer. 
 
Under 2008 arrangerade EPSU två journalistseminarier (februari och november 2008).  
 
3e journalistseminariet, 27 februari, Bryssel 

Det var tredje gången som EPSU arrangerade ett seminarium för journalister. Syftet med 
seminarierna var att hjälpa medlemsförbund att förstå viktiga EU frågor och bistå dem att sprida 
budskapet till enskilda medlemmar. Seminarierna var, liksom tidigare, kopplade till speciella EU 
evenemang (i det här fallet EPSUs aktionsdag mot överbeläggning på fängelser). Handlingar och 
presentationer från mötet finns på http://www.epsu.org/a/3439. 12 deltagare från 7 länder 
medverkade i seminariet.  
 
Huvudpunkter på dagordningen:  

• Sjuk- och hälsovård i EU: Tamara Goosens presenterade kommissionens senaste initiativ om 
att tillämpa inre marknadsregler på sjuk- och hälsovård. Europaparlamentsledamoten 
Bernadette Vergnaud höll med om detta och sade att medlemsstater inte ska få tillåtas göra 
undantag från att utveckla allmänna, solidariskt baserade sjukvårdssystem. I diskussionen som 
följde behandlades: 
o Privata vårdföretagens växande roll  
o Svårigheter för statlig sjukvård att erbjuda vård av god kvalitet 
o Finansieringsfrågor 

• EPSUs aktionsdag för fängelser 
Nadja Salson berättade om bakgrunden till aktionsdagen http://www.epsu.org/a/3626 och hur 
den passar in i EPSUs handlingsplan om fängelser. Främsta mål för EPSU är att öka 
medvetenhet om problem som uppstår pga överbeläggning, både för personal och intagna. I 
diskussionen deltog också Thomas Ljunqvist, enheten för kriminalvård, GB rättvisa, frihet och 
säkerhet. Han sade att överbeläggning i många medlemsstater också bekymrade 
kommissionen.  
Diskussionen omfattade bl.a.:  
o Kopplingen mellan kvaliteten på rättstjänster, rehabiliteringstjänster, 

övervakningstjänster, mm.  
o Kopplingen till andra tjänster (utbildning, psykiatrisk vård) 
o Frågor rörande fackliga rättigheter  
 

4e journalistseminariet, 24-25 november, Bryssel 
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5 av EPSUS 7 regioner medverkade i 4e journalistseminariet, som hölls i Bryssel den 24 
november. EPSUs generalsekreterare Carola Fischbach-Pyttel öppnade seminariet och gav en 
översikt om förberedelserna och programmet för EPSUs kongress, som ska hållas i juni 2009. 
Deltagarna diskuterade därefter följande tre ärenden: EPSUs löften om offentliga tjänster 
(http://www.epsu.org/a/4309); presslanseringen av forskning om offentlig-privata partnerskap 
(http://www.epsu.org/a/4222); och samgåendet mellan EPSU och ISKA Europa 
http://www.epsu.org/a/4310). 

Stor entusiasm visades för löftet om offentliga sektorn. Bernard Harbor från IMPACT, Irland, 
lovade att kontakta Europeiska nätverket mot fattigdom för att samordna frågan. Man beslöt också 
att inbjuda andra sociala NGO att delta i initiativet.  

Seminariet studerade därefter tekniska kommunikationer, granskade EPSUs nya webbsida, 
EPSUs nya broschyr och de nya logotyperna och ikonerna.  

Ett område som man enades om var att introducera RSS-filer från och till EPSUs webbsida. Detta 
redskap finns redan på EPSUs webbsida på de enskilda landsidorna. Hit kommer nya inlägg från 
medlemsförbunden automatiskt. Mötet enades om att en inledning om RSS-filer skulle skickas till 
journalistnätverket. Särskilda branschvis utformade RSS-filer diskuterades också. Exemplet i 
Ver.di anfördes. www.netvibes.com är ett övergripande exempel på hur RSS-filer används, och 
man hänvisade särskilt till EFS egen sida: http://www.netvibes.com/etuc#ETUC-
CES_Netvibes_page . Denna sida som utformats av EFS, ger tillgång till mycket speciellt inriktade 
nyhetskällor på ett enda ställe. I EFS fall innebär det direkt uppdatering från de europeiska 
institutionerna, samt från större tidningar som rapporterar om händelserna i Europa. 

Journalistnätverket beslöt också att synkronisera kommunikationer genom en central utskickslista, 
vilket innebär att europeiska inslag kan skickas ut direkt, och tillåter även att nationella nyheter 
delas mellan medlemsförbunden. 

Nätverkets medlemmar debatterade möjligheten att lägga in webbloggar på EPSUs webbsajt. Man 
beslöt att starta ett pilotprojekt under våren 2009, med hjälp av en liten grupp företrädare för 
EPSU.  

Medlemsförbund gav exempel på kommunikationsverksamhet. Hermann Schmid från Ver.di, 
Tyskland, redogjorde för två initiativ: http://www.streik.tv och 
http://www.verdi.de/digitale/teilprojekte/mitgliedernetz, en sida som reserveras för medlemmar och 
aktiva i Ver.di. Peter Bloch från SKTF, Sverige förklarade vad man gjort för att stimulera konkreta 
förslag om fackligt arbete från ungdomar. Finska förbundet THEY, Tuija Kinnunen-Moilanen, 
berättade om ett projekt som profilerar vårdanställda från andra EU-länder för att påvisa hur lika 
problemen är.  

 
Översyn av kommunikationsinfrastrukturen 
Under 2008 satsade EPSU resurser på tre huvudområden inom kommunikationer. 
För det första fräschades EPSUs webbsida upp, med utgångspunkt från ca 8 nya logotyper som 
företräder olika verksamhetsområden (4 branscher och 4 horisontella områden). 
Medlemsförbundens representation på webbsidan har också ändrats och visar upp hur delaktig 
EPSUs verksamhet är.   
 
För det andra har EPSU utarbetat en ny broschyr om 'vilka vi är', som visar EPSUs verksamhet efter 
de 8 sektorerna. Broschyrens stil och innehåll stämmer samman med webbsidan. Förhoppningen är 
att detta ska leda till en lättförstådd identitet för EPSU. 
 
För det tredje investerade EPSU i en direktansluten databas där alla EPSUs kontakter läggs in i en 
enda resurs. Databasen utarbetades och prövades under 2008 och ska vara färdig att användas i 
mars 2009. 
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4. Samordning av avtalsförhandlingar 
 
Under 2008 experimenterade EPSU med en ny metod för avtalskonferensen. En framgångsrik 
ansökan till kommissionen gav oss finansiering för en workshop för energibranschen, tre regionala 
möten såväl som den årliga huvudkonferensen i Bryssel i december.  
 
Workshopen för energibranschen ägde rum i Bryssel i slutet av januari och förde samman 
medlemsorganisationer från Österrike, Belgien, Frankrike, Ryssland, Luxemburg och Nederländerna. 
Denna grupp länder valdes på grund av energibranschens särskilda karaktär, med förbund som har 
ett antal gemensamma arbetsgivare och i synnerhet tendensen i riktning mot en regional marknad 
för el i alla dessa länder. De 10 deltagarna började med att utbyta information om hur 
avtalsförhandlingar fungerar i energibranschen i deras länder, och lyfte fram de viktigaste 
utmaningarna. De beslöt att de skulle vara värdefullt att träffas igen och diskutera ett antal ärenden i 
detalj, i synnerhet låga löner, outsourcing och utbildning. Ett andra möte ägde rum i Bryssel den 22 
oktober, som organiserades utan ekonomiskt stöd från kommissionen. Vid detta möte förekom långa 
debatter om löner, låga löner och outsourcing, men tiden räckte inte till att tala om utbildning. Man 
beslöt att sammanträda igen i januari 2009 och vidare diskutera huruvida en granskning bör göras av 
i vilken utsträckning löner för särskilda jobb kunde jämföras mellan länder. ETUI-REHS har lovat att 
hjälpa att finansiera och organisera mötet i januari, samt en uppföljning den 24 och 25 mars 2009.  
 
De regionala mötena ägde rum i London i mars, Berlin i maj och Verona i september. Syftet var varje 
gång att föra samman ca 40 delegater från EPSUs medlemsförbund i omkring 10 länder och erbjuda 
en och en halv dag att debattera ett antal ämnen i mer detalj än man kan göra vid huvudkonferensen 
för avtalsförhandlingar. Tack vare kommissionens finansiering lyckades vi erbjuda mellan fyra till sex 
aktiva språk vid varje möte och sammanlagt hade vi över 100 deltagare i dessa tre möten och 16 
aktiva språk för att underlätta debatten. Ett av målen för de regionala mötena var att främja debatten 
om huvudfrågan från 2007 års avtalskonferens - framtiden för europeiska partsförhållandet inom 
offentliga tjänster. Mötena erbjöd dock också ett tillfälle att diskutera ett antal speciella ämnen, som 
konsekvenserna av Viking, Laval och andra mål i europadomstolen som innebär ett hot mot 
avtalsförhandlingar i somliga länder. Dessa möten innebär också att vi på ett tidigt stadium kunde 
samråda om motionen till EPSUs kongress om kollektivförhandlingar såväl som att få återkoppling 
om den planerade dagordningen för huvudkonferensen om avtalsförhandlingar i december.  
 
Huvudkonferensen ägde rum den 9-10 december och fick över 130 deltagare, den bäst bevistade 
avtalskonferensen av de sju som EPSU organiserat sedan 2002. Liksom under senare år 
koncentrerades de två första sessionerna vid konferensen på branschövergripande utveckling inom 
sociala dialogen och avtalsförhandlingar, med bidrag från EFS rådgivare Julianne Bir och Ronald 
Janssen. Därefter granskades senaste nytt inom avtalsförhandlingar i offentliga tjänster, som följdes 
av presentationer om den branschvisa sociala dialogen av EPSU funktionärer. På eftermiddagen den 
första dagen gav ETUI-REHS juridiska utredare Warnke Wiebke en översikt av de viktigaste 
frågorna som uppstår pga Viking, Laval, Rüffert och Luxemburg målen vid europadomstolen, som 
innebär ett stort hot mot avtalsförhandlingar i hela Europa. Under dagens sista session inledde 
Gloria Mills från UNISON en debatt om likalön med bidrag från Jan Helge Gulbrandsen från 
Fagforbundet i Norge och Steen Parker Sørensen från FOA i Danmark.  
 
Den andra konferensdagen började med fyra parallella workshopar om våld på arbetsplatsen, 
invandrande arbetstagare, gränsöverskridande kollektivavtal och demografiska ändringar. Ämnen för 
workshop föreslogs vid de regionala mötena under året, och deltagarna fick tillfälle att i förväg välja 
vilken de föredrog från en lista på fem. Efter rapporter från workshopsessionerna gavs en kort 
översikt av de regionala mötena, som följdes av en kort session beträffande de viktigaste 
arbetsområdena för kommande år. På förslag av regionala mötet i London gjordes ett försök att 
organisera ett informationsutbyte, som gav deltagarna tillfälle att träffas i små grupper för att växla 
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information om särskilda ämnen. Det fick faktiskt inte mycket intresse, men man beslöt att granska 
förslaget igen och se om det inte vore möjligt att organisera det på ett annat sätt i framtiden.  
 
Konferensen fick igen ekonomiskt stöd från kommissionen budget för sociala dialogen, vilket gjorde 
det möjligt för oss att täcka kostnader för resor och uppehälle för över 30 deltagare från nya 
medlemsstater och kandidatländer.   
 
epsucob@ nätverket 
Nätverket epsucob@ är ett e-postnätverk som består av avtalsansvariga funktionärer i EPSUs  
medlemsförbund. Nätverket inrättades 2003 i syfte att förbättra informationsflödet mellan  
medlemmar och mellan sekretariatet och medlemsförbund. Det används till att samla in  
information till studier och sprida information om viktiga nyheter inom avtalsförhandlingar. 
Nätverket uppdaterades i år och har nu 197 kontakter från 30 länder.   
 
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 hela Europa. Varje  
nyhetsbrev har 10 till 15 korta notiser och täcker normalt åtta till tio olika länder, och notiserna 
arkiveras också på EPSUs webbsida för varje land. 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. 
Nyhetsbrevet skickas ut till allt fler personer, vi lade till 60 namn till listan som nådde 340 e-
postadresser i slutet av året. E-postlistan innehåller många fackliga kontakter utanför EPSUs 
medlemsförbund. EFS började i februari 2008 ge ut ett eget nyhetsbrev om avtalsförhandlingar, 
och i vart och ett av de 10 numren som skickats ut under året ingår flera notiser från  
epsucob@NEWS. 
 
Databaser 
Grundläggande information om löner, arbetstider och semester lagras nu på databasen 
(epsucob@INFO) som finns på http://www.epsucoba.org med det vanliga användarnamnet och 
lösenordet för EPSU. Där finns också en del bakgrundsinformation om avtalsförhandlingar i varje 
medlemsstat i EU och länkar till andra relevanta källor. Kommissionen finansierade ett projekt i år 
som innebär att EPSU kan börja utarbeta ett arkiv som ger oss möjlighet att lagra och leta efter ett 
urval handlingar och rapporter om avtalsförhandlingar och sociala dialogen.    
 
Årsberättelse om avtalsförhandlingar och social dia log  
Ett utkast till rapport distribuerades till deltagarna i avtalskonferensen i december 2008 och en 
reviderad version kommer att delges styrelsen under 2009. Rapporten har samma format som 
under tidigare år och täcker huvudpunkterna för avtalsutveckling under året. Den inriktas särskilt 
på att följa några av de mest framträdande politikområdena som har diskuterats under de senaste 
årens avtalskonferenser –  outsourcing, låga löner och minimilöner, lika lön och arbetstid. 
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V. EFS/EUROPEISKA UNIONEN 
 

1. EFS styrelse  
 
EFS styrelse sammanträdde den 4-5 mars, 24-25 juni, 15-16 oktober och 3-4 december. 
 
Nedvärderingen av det sociala Europa inverkade på EFS verksamhet under 2008 som aldrig förr. 
Det kännetecknades särskilt av:  
 
• Europadomstolens beslut i de viktiga målen Laval, Viking, Rüffert och Luxemburg. I målet 

Viking ville ett finskt bolag omlokalisera sig till Estland för att få lägre löner för besättningen. 
Bolaget vände sig till domstolen när det hotades av konfliktåtgärder. I fallet Laval gick ett 
lettiskt företag emot svenska byggnadsarbetares kollektiva åtgärder att få arbetsgivare att 
teckna ett avtal med de svenska fackförbunden för att trygga likalön och arbetsvillkor. Rüffert 
fallen handlade om ett offentligt kontrakt som togs tillbaka av regionala myndigheter för att 
arbetsgivaren inte betalade ut avtalsenlig lön. I målet mot Luxemburg bestred kommissionen 
det sätt på vilket utstationeringsdirektivet omvandlats till nationell lagstiftning. Tre viktiga 
konsekvenser uppstår av dessa mål: rätten att verka kollektivt är mindre grundläggande än 
ekonomiska friheter. Domstolen införde en proportionerlig text för kollektiva åtgärder. Alla 
företag kan åberopa ekonomisk frihet kontra fackliga åtgärder. Dessa domstolsbeslut öppnar 
dörren för illojal konkurrens och social dumpning. Utstationeringsdirektivets lista med 
miniminormer gäller endast utstationerade arbetstagare, och dessa normer gäller endast om 
de fastställs i lag eller i allmänt gällande avtal. Offentlig upphandling erkänns inte som metod 
att fastställa miniminormer i utstationeringsdirektivet. Medlemsstater har bara begränsade 
möjligheter att tillämpa sina 'offentliga politiska bestämmelser' på utstationerade arbetstagare. 

 
• Konsekvenserna av Irlands nej till Lissabonfördraget: Irlands befolkning har kraftigt slagit ned 

det aktuella europeiska projektet genom att rösta nej mot Lissabonfördraget. Tillsammans med 
de franska och nederländska nejrösterna måste det tolkas som allmän besvikelse hos Europas 
medborgare, kopplat till konsekvenserna av europadomstolens avgöranden och andra 
förnimbara farhågor. EFS kräver därför att en klausul om sociala framsteg ska läggas till det 
omarbetade EU fördraget, som klarlägger att marknaden inte är ett mål i sig, utan ett medel; 
att utstationeringsdirektivet revideras samt mer och bättre social reglering på EU nivå.   

 
• Arbetstagarnas avtagande inköpskraft och allt mer ojämlika inkomster. Många europeiska 

löntagare står inför avtagande löneandelar av medlemsstaternas nationalinkomst. I somliga fall 
handlar det om en minskning av realinkomster och inköpskraft i absoluta tal. Som kontrast 
skjuter chefslöner i höjden. Löneklyftan mellan kvinnor och män fortsätter att vara 
problematisk. Offentliganställdas löner är särskilt utsatta när offentliga utgifter ska minskas. 
Mot denna bakgrund höll EFS en demonstration om löner den 5 april i Ljubljana med över 
30.000 deltagare.  

 
• Den ekonomiska krisen: EFS kräver i sin Londondeklaration att den globala ekonomiska krisen 

måste bli en vändpunkt och leda till en total omvandling av finansvärldens arbetsmetoder. Den 
dominerande modellen med finanskapitalism håller nästan på att bryta ihop. Denna 
kasinokapitalism har varit modellen över hela världen. Under många år har den hyllat 
privatisering, avreglering och ohämmade marknader och behandlat stora flertalet nedlåtande 
samtidigt som den utnyttjat dem till fördel för ett fåtal. EFS välkomnade kommissionens 
ekonomiska återhämtningsplan som presenterades den 26 november. EFS beklagar att 
medlemsstaterna endast gav planen ljummet stöd. Huvudförslaget är att organisera ett 
stimulanspaket på efterfrågesidan om 200 miljarder euro eller 1.5 % av BNP. Logiken hos 
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stabilitets- och tillväxtpakten och rättesnöret på 3% underskott fortsätter att dominera debatten 
och därför kan de handlingar som föreslås genomföras endast av medlemsstater som har 
skatteutrymme att göra det. En annan brist är det obalanserade sättet att arbete med 
lönesättning. EFS kräver vidare att en stark om synbar offentlig hand ska styra ekonomin och 
organisera solidaritet inom samhällen, inklusive investeringar i offentliga tjänster 

 
• Förslag till lagstiftning om nyckelfrågor som tillfällig anställning via bemanningsföretag, 

arbetstid och europeiska företagsråd       
 
• I punkt 2 nedan följer en mer detaljerad hänvisning till förslag till lagstiftning om 

gränsöverskridande rörlighet för patienter, omarbetning  av arbetstidsdirektivet och direktivet 
om europeiska företagsråd. Men en annan viktig lagstiftning roddes framgångsrikt hem vid 
slutet av verksamhetsåret, nämligen förslaget till direktiv om tillfällig anställning via 
bemanningsföretag (COM 2002/149). Detta förslag till direktiv hade blockerats sedan 2002 och 
rådet gjorde 2007 en koppling mellan att revidera arbetstidsdirektivet och att anta direktivet om 
arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag . 

 
Överenskommelse har nåtts mellan brittiska TUC och CBI den 24 maj, som möjliggör 
vidarebehandling av det föreslagna direktivet. Det har med denna utgångspunkt varit möjligt att 
revidera texten till förslaget till direktiv som erbjuder följande: 

• Jämställdhet för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag från första dagen 
• Undantag kan införas (inklusive kvalificeringsperioder) genom kollektivavtal  
• I medlemsstater som saknar system för att göra kollektivavtal allmängiltiga eller på annat sätt 

allmängöra tillämpning av kollektivavtal kan undantag (inklusive kvalificeringsperioder) införas 
genom avtalsförhandlingar mellan arbetsmarknadens parter . 

 
Europaparlamentet godkände rådets allmänna ståndpunkt, som nåddes den 7 oktober under plenum 
den 22 oktober.  
 
2.  EU:s politik och offentliga tjänster 
 
Direktiv om tillämpning av patienters rättigheter v id gränsöverskridande sjukvård 
(COM(2008) 414 final 
 
Efter flera tidigare försök lade kommissionen fram det så kallade direktivet om patienters rörlighet 
den 2 juli. Direktivförslaget är kontroversiellt och ledde till en hel del diskussioner. EPSU är kritiskt 
inställd och flertalet medlemsförbund vill inte att patienters rörlighet blir ett medel att liberalisera 
sjukvårdstjänster. Många organisationer anser att förslaget till direktiv är oproportionerligt och bryter 
mot medlemsstaternas kompetens inom sjukvård. Bekymmer har uttryckts om de nationella 
sjukvårdssystemens kapacitet att planera för framtiden; den kritiken delas i synnerhet med 
HOSPEEM, sjukhusarbetsgivarnas organisation. Bedömningen av förslaget till direktiv i 
Europaparlamentet är också mycket blandad, från motstånd till förslaget - främst i fraktionen 
socialdemokrater, förenade vänstern, de gröna, med stöd från liberaler och större delar av EPP. Det 
finns ett antal socialdemokratiska europaparlamentsledamöter som tycker att förslaget är positivt; det 
gäller särskilt för skuggrapportören i utskottet för hälsa, miljö och konsumentskydd (ENVI)!  
 
Förslaget till direktiv behandlas nu i parlamentet. Det är ENVI utskottet som är ledande. John Bowis 
(EPP) är rapportör för ENVI är och skuggrapportören är Dagmar Roth-Behrendt (PSE). 
Bowisrapporten ska komma den 1 december, ändringar ska läggas fram senast den 15 januari 2009 
och EMPL utkastet finns redan till hands. Iles Braghetto är rapportör för detta utskott.  
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Det är för EPSU av yttersta vikt att främja och prioritera den offentliga sidan av sjukvården, lika 
tillgång för alla patienter, universalitet, närhet och hållbara sjukvårdstjänster. Vi anser att det står på 
spel som resultat av förslaget till direktiv. Det är också viktigt att det inte handlar om att:  
• Vägra patienter behandling utomlands när det är nödvändigt och önskvärt! 
• Åtgärda eventuella problem på grund av tillämpning av genomförande i praktiken av 

förordningarna 1408/71 och 883/2004. 
• Åtgärda brister inom nationella sjukvårdssystem, när det är nödvändigt och lämpligt.   
• Främja goda metoder för gränsöverskridande samverkan och samordning. 

 
 
Fackliga rättigheter i offentliga sektorn  
 
EPSU / ETUI-REHS gav i november 2008 ut en granskning av europeiska och internationella 
normer beträffande fackliga rättigheter i offentliga sektorn. Utredningen inriktades på hinder mot 
grundläggande fackliga rättigheter (föreningsfrihet, avtalsförhandlingar, stridsåtgärder, samt 
information och samråd). Huvudsyftet med denna rapport är att förse EPSU och dess 
medlemsförbund med information om:   
• gällande relevant europeisk (EU och Europarådet) och internationella (ILO) normer och 

instrument; diverse förfaranden för att kontrollera och upprätthålla dessa normer och instrument, 
samt rättspraxis som hänför sig till offentliga sektorn (anställda); 

• läget i de länder som studeras, och i synnerhet att identifiera eventuella brister;  
• hela offentliga sektorn - i den mån det är möjligt - oavsett hur mycket kontroll staten har över 

organisation och anställningsförhållanden (statstjänstemän, avtal, osv.). 
Granskningen omfattar läget i alla medlemsstater i EU (EU-27), med fokus på de nya 
medlemsstaterna och kandidatländerna Kroatien och Turkiet.  
 
Offentliga-privata partnerskap (PPP) 
 
Kvalitet och effektivitet i offentliga tjänster beror på arbetstagarna som utför dessa tjänster. Det 
finns belägg för att PPP, som är en slags privatisering, försämrar arbetsvillkor för anställda och 
deras kollektiva fackliga organisation. Fackförbund och andra organisationer i många EU länder 
håller på att utarbeta metoder som ska förbättra och stärka de offentliga tjänsternas roll. Dessa 
initiativ inriktas på att stärka demokratiska procedurer genom offentlig medverkan; att öka 
möjligheter för medbestämmande; förbättra kvaliteten på tjänsterna, t.ex. genom en progressiv 
upphandlingspolitik; samt att stärka rollen för offentligt ägande och offentlig finansiering. Sådana 
initiativ innebär ofta att idéer och argument utvecklas för att motarbeta privatiseringsideologin och 
PPP, som del av strategin att vinna ökat stöd från allmänheten för bättre och mer ansvariga 
offentliga tjänster. De är alternativ till den vittutbredda ideologin som förordar att privata sektorn 
eller ledningsteknik från privata sektorn släpps in i offentliga tjänster.   
 
2008 gav vi ut tre rapporter om PPP, i samarbete med PSIRU som stöd för fackliga strategier om 
PPP och i syfte att erbjuda argument för alternativa metoder att utföra offentliga tjänster. 
Rapporterna utarbetades med upplysningar från alla EPSUs fasta kommittéer, i synnerhet från 
kommunförvaltningskommittén. Rapporterna täcker: 
• en kritisk utvärdering av PPP förslag, 
• positiva initiativ om förbättringar av offentliga tjänster, som stärker den offentliga sektorns 

roll som alternativ till PPP, samt  
• exempel på metoder som fackliga organisationer använt vid förhandlingar om att skydda 

anställda under PPP. 
Det finns också en sammanfattning av alla rapporter. 
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Offentlig upphandling 
 
EPSU har tillsammans med UNI-Europa, ELF, EBTF, och ETUF-TBL tagit fram ett antal 
gemensamma synpunkter om social upphandling som svar på kommissionens samråd om dess 
föreslagna handledning om socialt ansvarig offentlig upphandling.  Dessa lämnades in i december 
2008 och konstaterar att: 
• Handledningen bör betona att sociala hänsyn är klart tillåtna i enlighet med EU direktiv vid 

offentlig upphandling (handledningen bör ha en tydlig hänvisning till och även innehålla 
relevant text, som handlar om de olika stegen i förfarandet, där dessa ingår i direktivet) 

• Det är viktigt att klargöra att valuta för pengar och sociala hänsyn går hand i hand, att 
valuta för pengar inte betyder lägsta pris, och att tilldela uppdrag med utgångspunkt från 
mest ekonomiskt fördelaktigt i bredaste sammanhang är en bättre garanti för kvalitet, goda 
prestationer och tekniskt kunnande.  

• Myndigheter bör stimuleras att allmänt se om sin politik och trygga att sociala och 
sysselsättningsmål framställs klart och revideras om så krävs. Dessa bör därefter 
överföras till deras allmänna upphandlingspolitiska strategi, och återigen i inledande 
bedömningar  av behov, samt när varje avtal utformas i syfte att klart berättiga de sociala 
och sysselsättningskraven, och göra dem tydliga och synbara för blivande 
anbudsentreprenörer.  

• Myndigheter bör stimuleras att fastställa bästa metoder för sociala och miljöhänsyn, samt 
kräva det av sina entreprenörer och underleverantörer. Handledningen bör också klarlägga 
att några av de allra bästa normerna inom dessa områden uppnåtts med bestämmelser i 
interna avtal, och bör främjas som ett positivt förfarande vid entreprenader.  

• Kommissionen bör, i likhet med verksamheten kring grön upphandling, gå i riktning mot att 
fastställa mål och handlingsplaner inom social upphandling, och att inrätta ett horisontellt 
rådgivande utskott för social upphandling, med delaktighet från arbetsmarknadens parter, 
som främjar och kontrollerar dessa mål. Parterna bör också ta en mer aktiv del av EGs inre 
marknads rådgivande utskott om offentlig upphandling.  

 
 
Arbetstidsdirektivet - öka medvetenhet och mobilise ring  
 
Under 2008 kretsade EPSUs verksamhet kring arbetstidsdirektivet kring att öka kunskaper och 
mobilisera medlemmar. Resultatet var en stor framgång för fackföreningsrörelsen i Europa. Trots 
att det i lagstiftningstermer endast innebär ett enda steg, var europaparlamentets beslut att rösta 
för att stärka arbetstidsdirektivet mycket betydelsefullt av två anledningar. För det första visade det 
parlamentets beredvillighet att hålla på sina principer (genom att upprepa sin ståndpunkt från 
första genomgången och inte ge vika för tryck från medlemsstater). För det andra, och kanske 
ännu viktigare för fackföreningsrörelsen i Europa, visar resultatet av omröstningen att parlamentet 
är mottagligt för påtryckningar om sociala frågor, under förutsättning att tillräcklig mobilisering 
påbörjas och hålls vid liv.  
 
Det senare är värt att påpeka då samtidigt som denna mottaglighet märks på europeiskt plan, i 
synnerhet bland dem som direkt sysslar med frågan, är det inte alltid lika uppenbart i nationella 
fackliga centralorganisationer. Det är kanske inte svårt att förstå skillnaden, men med tanke på 
den skepsis som förekommer och utan den europeiska fackföreningsrörelsens oförminskade 
insatser hade mobiliseringen inte ägt rum, som sedan skickade signalen till Europaparlamentet att 
frågan var ytterst viktig.  
 
Det här är ett mycket tydligt exempel på vikten av kopplingen mellan de europeiska experternas 
förutsägelser om konsekvenserna av en fråga och de nationella fackliga centralorganisationernas 
förmåga att mobilisera.   
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Faktum är att en absolut majoritet på 393 röster beträffande arbetstidsdirektivet 
(http://www.epsu.org/r/152) krävdes om de tre centrala frågorna som nämndes i EPSUs flygblad, 
som följer här:    
 
Vad Europaparlamentsledamöter måste göra den 17 december: 

• Rösta Nej mot enskilda EU arbetstagares rätt att 'dra sig undan' direktivet 
• Varför? Därför att det tvingar människor att göra undantag med sin egen hälsa och säkerhet! 
• Rösta Nej till att kalla bakjour på arbetsplatsen 'inaktiv tid' istället för vad det är, dvs. arbetstid.   
• Varför? Därför att människor inte är robotar som kan vara “inaktiva”. Om du måste vara på 

jobbet då arbetar du! Rösta Nej till att räkna ut en genomsnittlig arbetsvecka baserat på hela 
året.   

• Varför? Därför att balansen mellan yrkes- och privatliv är en daglig kamp - ordentligt skydd för 
hälsa och säkerhet kan endast uppnås med realistiska beräkningar. Vad hjälper det dig att ha 
en 48 timmars vecka om du fick lov att arbeta 78 timmars veckor månaden innan!  

 
Europaparlamentsledamöterna påmindes att om de inte röstade emot rådets ståndpunkt den 17 
december skulle det bli första gången i Europeiska unionens historia som man tog ett steg bakåt 
inom socialpolitiken.  
 
Europeiska fackliga samorganisationen mobiliserade 15.000 arbetstagare som tog sig till Strassburg 
och demonstrerade om frågan den 16 december. Europeiska federationen för offentliganställdas 
förbund (EPSU) gick i spetsen för offentliganställda i demonstrationen. EPSUs generalsekreterare 
Carola Fischbach-Pyttel talade till folksamlingen och sade att: "Europaparlamentet måste erkänna att 
ett rättvist arbetstidsdirektiv är ett måste för Europas sjuksköterskor, läkare, brandmän, polis och 
andra räddningsarbetare. Om väsentliga tjänster ska utföras säkert är det väsentligt att ha en säker 
arbetstid." 
 
Arbetstidsdirektivet har varit en av pelarna i Europeiska unions sociala dimension. I juni kom EUs 
arbetsmarknadsministrar med ett förslag att ta tillbaka delar av de viktigaste bestämmelserna i 
direktivet. Europaparlamentet röstade med överväldigande majoritet att behålla ett kraftfullt 
arbetstidsdirektiv.  Omröstningen gav enorm majoritet för tre viktiga frågor: en rättvis tidsperiod för 
att räkna ut en genomsnittlig arbetsvecka; att räkna bakjour på arbetsplatsen som arbetstid; och 
att i etapper avveckla undantagen från direktivet. Omröstningsmarginalen överträffade t.o.m. de 
mest optimistiska förutsägelserna från förespråkarna för ett kraftfullt direktiv. Alejandro Cercas 
(rapportören) tackade Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) för mobiliseringsinsatserna.  
 
Resultatet av omröstningarna: 539 ledamöter för åtgärder att förena yrkes- och privatliv; 421 
ledamöter för att sluta undantagsreglerna; och 533 för att erkänna bakjour på arbetsplatsen som 
arbetstid.  
 
 
Omarbetning av direktiv (94/45/EG) om europeiska fö retagsråd (EWC)  
 
Europeiska kommissionen rådfrågade arbetsmarknadens parter om möjligheten att förhandla 
ändringar till EWC direktivet i februari. BusinessEurope kunde inte gå med på ett antal 
förutsättningar som EFS föreslog i syfte att se till att förhandlingar inte skulle ske utan god tro. EFS 
informerade kommissionen att lagstiftningsvägen var att föredra (se uppdatering till styrelsemötet 
den 22-23 april 2008, dagordningspunkt 6.5).  
 
På begäran av EPSU och andra inledde EFS en kampanj i syfte att trygga att kommissionen ger ut 
ett förslag till direktiv för att ändra nuvarande EWC direktiv utan fördröjning.  
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Den 2 juli presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till omarbetat direktiv till 
Europaparlamentet som del av ett större socialpolitiskt paket. Kommissionens förslag omfattar: ny 
definition av information och samråd, en ny regel om gränsöverskridande, rätt till svar med förklaring 
vid samråd, regler i syfte att koppla nationella och europeiska samrådsnivåer, rätt till arbetsutskott  
och uppföljningsmöten, erkännande av att behovet för hänsyn till balans mellan könen, en ny formel 
för sammansättning av särskilda förhandlingsorgan och underordnade krav, rätt att delta i utbildning, 
erkännande av fackliga sakkunniga vid särskilda förhandlingsorgan, rätt för EWC ledamöter att 
kollektivt företräda de anställdas intressen och att ha medel att tillämpa sina rättigheter, meddela 
parterna om nya förhandlingar, skyldighet för EWC ledamöter att kommunicera med andra 
representationsnivåer, rätt till tolkning som täcks av underordnade krav och förfaranden att trygga 
och omförhandla EWC i händelse av strukturförändringar.  
 
Ett antal EFS krav togs inte upp av kommissionen, men förslagen erkändes som blygsamma 
framsteg.  
 
Europaparlamentet nominerade den brittiske konservative ledamoten Philip Bushell-Matthews som 
rapportör, och med det kommande EP valet såväl som tjeckiska antifackliga EU ordförandeskapet 
under första halvåret nästa år räknar man med en utdragen kamp med förhalningstaktik och försök 
att försvaga oss som eventuellt scenario.  
 
EFS och BusinessEurope utsattes sedan för påtryckningar av franska ordförandeskapet att nå 
samförstånd om granskningen; annars  skulle det inte kunna trygga att slutsatserna skulle uppnås 
under franska ordförandeskapet.  
 
Mot den bakgrunden nådde EFS en överenskommelse med CEEP och BusinessEurope om ett antal 
ståndpunkter, som definitionen av information och samråd, erkännande av de europeiska fackliga 
federationernas roll vid att bistå särskilda förhandlingsorgan, behov at utbildning och att EWC 
representerar medlemmarnas kollektiva intressen (viktigt vid rättsfall - se styrelsemötet den 22-23 
april, dagordningspunkt 5.4.c om EPSUs rätthjälpfond). EFS styrelse diskuterade de gemensamma 
synpunkterna och vidare ändringsförslag samt diskussionsförfarandet i oktober. Samtidigt som 
proceduren kritiserades skarpt (se också EPSUs styrelsemöte den 22-23 april för EPSUs 
ståndpunkt) godkände EFS styrelse EFS ståndpunkt och endast 3 organisationer röstade mot. 
EPSU stödde EFS ståndpunkt och förstår den politiska bakgrunden och vikten att säkerställa en 
politisk kompromiss i parlamentet och rådet före årsslutet.   
 
 
 
3.  Branschövergripande social dialog 
 
Trepartssammansatt socialt toppmöte för tillväxt oc h sysselsättning 
 
Mötet på hög nivå mellan arbetsmarknadens parter med företrädare för franska, tjeckiska och 
svenska regeringarna den 15 oktober hade ursprungligen för avsikt att behandla klimatförändringar. 
På grund av banksammanbrott över hela världen inriktades diskussionen på detta brådskande 
ärende.  
 
Kommissionens ordförande Barroso betecknade den ekonomiska krisen som ett 
marknadsmisslyckande utan motstycke, som kräver global handling. Han gjorde detta yttrande 
också som reaktion på tjeckiske statsminister Topolaneks argument att krisen inte bottnade i 
ohämmad liberalism, utan tvärtom i omåttlig statlig intervention.  
 
EPSUs generalsekreterare företrädde EFS europeiska fackliga branschorganisationer och framhöll 
att den ekonomiska räddningsaktionen för bankbranschen med offentliga medel måste kopplas till 



Verksamhetsberättelse, januari - december 2008  V. EFS/EUROPEISKA UNIONEN 

 39 

garantier, som att upphäva utdelning till aktieägare, att också upphäva utbetalning av bonus till 
bankernas verkställande direktörer,  ett regelverk för bankbranschen såväl som en samordnad 
investeringsinsats i den offentliga infrastrukturen och tjänster.  
 
Förhandling om ramavtal om delaktighet i arbetsmark nader  
 
Arbetsmarknadens parter genomförde en gemensam analys - som meddelandes i europeiska 
arbetsmarknadens parters arbetsprogram 2006-2008 - om de viktigaste utmaningarna för Europas 
arbetsmarknader. Ett ad-hoc möte inkallades den 28 maj 2008, som beslöt att studera möjligheterna 
att inleda förhandlingar som ska fastställa hur parterna kan bidra till delaktighet i arbetsmarknaden, 
inom ramen för fördragets artikel 139 (2). Avtalet har för avsikt studera två aspekter, nämligen:  
 
• Att finna metoder att underlätta tillgång till arbetsmarknaden 
• Att hjälpa dem som finns på arbetsmarknaden att hålla sig kvar och göra framsteg 
 
Förhandlingarna började den 17 oktober, med ett andra möte den 2 december, och vidare möten 
under 2009.  EPSU deltar inte direkt, men får rapporter genom sociala dialogen och EFS 
styrelsemöten.  
 
Förhandlingar om att revidera ramavtalet om föräldr aledighet  
 
Ett ramavtal om föräldraledighet slöts mellan EFS och arbetsgivarorganisationer inom europeiska 
privata och offentliga sektorer den 14 december 1995. Avtalet blev rådsdirektiv 96/34/EG den 3 juni 
1996 under artikel 139 i Europeiska unionens fördrag. 
 
• Direktivet gav minst 3 månaders föräldraledighet (obetald) för manliga och kvinnliga 

arbetstagare vid födelse eller adoption av varje barn upp till 8 års ålder  
• Villkoren för hur ledighet togs ut och hur föräldraledighet skulle tillämpas lämnades i stort sett 

till arbetsmarknadens parter i medlemsstaterna  
• Ledig tid för tvingande familjeangelägenheter (force majeure) vid sjukdom eller olyckor infördes  
• Arbetstagares rättigheter under föräldraledighet skyddades   
• I syfte att stimulera män att ta ut föräldraledighet skulle den inte vara överförbar 
 
Förhandlingar har börjat med avsikt att revidera avtalet, med möten den 17 september, 22 oktober, 
19 november och 12 december. EPSU representeras i EFS delegationen av 
jämställdhetskommittéledamoten Blair Horan (CPSU) Irland. 
 
EFS har tillsatt en redaktionsgrupp bestående av Claudia Menne (DGB), Viviane Goergen (EFS 
kvinnokommitté); Montserrat Sagarra Fito (EIFs); Joanna Unterschütz (Solidarnosc); Ulrika 
Hagström (TCO); David Joyce (ICTU).  
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1. Lists of Committees Members 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 

Country Union Name M / 
F 

Function Rotation 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F President   

United Kingdom UNISON PRENTIS Dave M Vice President   

Finland JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F Vice President   

Belgium EPSU FISCHBACH-PYTTEL Carola F General 
Secretary 

  

Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M Deputy General 
Secretary 

  

Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Titular   

Austria GdG MEIDLINGER Christian M Substitute   

Belgium CSC HAMELINCK Luc M Titular 2nd two ears 
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 SDLSN PLESA Boris M Substitute   

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 SOUBIROUS Philippe M Titular   

France INTERCO CFDT LETOURNEUX Yves M Substitute   

France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer   
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Country Union Name M / 
F 

Function Rotation 

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 Ulrich M Substitute   

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   

Montenegro TUPAJ MASONICIC Zoran M Titular   

Montenegro TUPAJ PRNJAT Ivana F Substitute   

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 
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Country Union Name M / 
F 

Function Rotation 

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 KUHAN Metka Petek 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   

Sweden SAHP FRISK Ingrid 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 KALFA Ahmet M Titular   

Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute   

United Kingdom PCS LANNING Hugh M Titular   

United Kingdom FBU WRACK Matt M Substitute   

United Kingdom UNISON PRENTIS Dave M Titular   

United Kingdom FDA BAUME Jonathan M Substitute   

United Kingdom GMB STRUTTON Brian M Titular   

United Kingdom T&G ALLENSON Peter M Substitute   

United Kingdom UNISON SNAPE Liz F Titular   

United Kingdom PROSPECT NOON Paul M Observer   

France PSI WALDORFF Peter M Titular   

France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   

Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer   

Belgium USF TSOLOS Georges M Observer   
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Country Union Name M / 
F 

Function Rotation 

Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular additional 
Women's seats 

  

Denmark FOA HOEJLUND Nana F 
Substitute 
additional 
Women's seats 

  

United Kingdom 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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 GENDER EQUALITY COMMITTEE 
 

Constituency Country Union Name 
M / 
F 

Function Rotation 

Central Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F President   

North Eastern Europe Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Vice President   

Ireland, UK United 
Kingdom 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   

Nordic Sweden SKTF NILSSON Eva-Lotta F Observer   

Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular   

Ireland, UK United 
Kingdom UNISON SNAPE Liz F Substitute   

Ireland, UK United 
Kingdom PCS CAMPBELL Pat F Titular   

Ireland, UK United 
Kingdom UNISON MILLS Gloria F Observer   

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 KALFA Ahmet 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   
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  France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute   

Central Europe France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

South Eastern 
Europe France PSI IRIMIE Marina M Observer   

North Eastern Europe France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

Russia and Central 
Asia France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 

Country Union Name M / F Function Rotation 

United Kingdom 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   

Albania TUFHEA MANO Minella M Titular   

Albania TUFHEA DOBI Erion M Substitute   

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   

Croatia HSSMS-MT MATEJAS BRLIC Natasa F Substitute   

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   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

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   

Netherlands NU'91 DE WILDE Rolf M Substitute   

Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular   

Norway NSF HEMBRE Unni F Substitute   

Norway NSF KRISTENSEN Per Godtland 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   

Slovakia SOZZASS STOJNICOVA Agnesa F Titular   

Slovakia SOZZASS SZALAY Anton M Substitute   

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 PARMVI Janet F Titular   

Sweden SKTF SKOGLUND Annica F Substitute   

Sweden Kommunal NORDIN Leif M Substitute   

Sweden Kommunal KÖNIG Astrid F Observer   

United Kingdom RCN IRWIN Josie F Titular   

United Kingdom RCM SKEWES Jon M Substitute   

United Kingdom UNISON GORTON Sara F Observer   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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STANDING COMMITTEE ON NATIONAL AND EUROPEAN ADMINISTRATION 

 
Country Union Name M / F Function Rotation 

United Kingdom 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   

Albania TUFDCWA ZAIMI Neriana F Titular   

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 SOUBIROUS Philippe M Observer   

France INTERCO 
CFDT TSIAKKAROS Stélios M Observer   

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F Observer   

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   

Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular   

Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute   

Montenegro TUPAJ RADOSEVIC Stanimirka F Titular   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

Montenegro TUPAJ ZARUBICA Dusko M 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 

Spain FSAP-CC.OO CIACMA Jacek M Observer   

Sweden Fackförbunde
t ST PÄRSSINEN Ilkka F Titular   

Sweden Fackförbunde
t ST LAGERQVIST-PALMU Ulla F Substitute   

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular   

Sweden SEKO THORNBERG Helen F Substitute   

United Kingdom FDA BAUME Jonathan M Substitute   

United Kingdom PCS LEWTAS Geoff M Substitute   

United Kingdom PROSPECT NOON Paul M Observer   

Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute   

Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer   

France PSI ROBINSON Svend M Observer   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT 
 

Country Union Name M / F 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   

Albania ITUCWDPO ÇASHKU Jahja M Titular   

Albania ITUCWDPO QORRI Aferdita F Substitute   

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   

Croatia SSKH MARTINOVIC-VUKOVIC 
Branka F Substitute   

Czech Republic STATORG VONDROVA Alena F Titular   

Denmark HK/Kommuna
l GAHRN Claus M 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   

France CGT-SP POGNON Dominique M 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   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

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   

Macedonia UPOZ BOJKOVSKA Radmila F Substitute   

Montenegro TUPAJ MILICEVIC Srdjana F Titular   

Montenegro TUPAJ MASONICIC Zoran M Substitute   

Netherlands AbvaKabo 
FNV BOERSMA Jan M Titular   

Netherlands AbvaKabo 
FNV CARBO Frans M Substitute   

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 Titular   

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   

United Kingdom UNISON WAKEFIELD Heather F Titular   

United Kingdom T&G ALLENSON Peter M Substitute   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

United Kingdom GMB STRUTTON Brian M Titular   

United Kingdom FBU DARK Andy M Substitute   

United Kingdom Unite METHVEN Ian M Observer   

United Kingdom UNISON WATSON Simon M Observer   

United Kingdom UNISON THIRLBY Lucille F Observer   

France PSI MANCILLAS Jorge M Observer   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   

 



Verksamhetsberättelse, januari - december 2008 VI. BILAGOR 

 55 

 
STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES 

 
Country Union Name M / F Function Rotation 

Germany Ver.di BERGELIN Sven M President   

Sweden SEKO RUDEN Jan M Vice President   

Hungary VDSZSZ GAL Rezsö 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 Republic OS UNIOS VOTAVA Michal M Titular   

Czech Republic OS ECHO SPURNY Vit 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 FNME-CGT PEREYRON Gilles M Titular   

France FNEM-FO GITTON Bernard M Substitute   

France INTERCO CFDT FASOLA Blanche F Observer   

France UNSA CANOVAS André M Observer   

Germany Ver.di SENICA Susanne 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   

Luxembourg CGT-L JENAL Leon M Titular   

Luxembourg CGT-L KLEMAN Chris M Substitute   

Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular   

Macedonia SUTKOZ GEORGIEVSKI Zoran M Substitute   

Moldova Sindindcomservic
e DOBAN Vasile M Titular   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

Moldova USE RUFALA Veaceslav M Substitute   

Montenegro TUEW TERZIK Milorad M Titular   

Montenegro TUEW RADONJIK Ksenija F Substitute   

Netherlands AbvaKabo FNV VAN RIJSWIJK Oskar M Titular   

Netherlands AbvaKabo FNV CORNELISSE Ruud M Substitute   

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 

Romania UNIVERS NAN Silviu M Titular   

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 WEHRLI André M Observer   

United Kingdom UNISON BLOOMFIELD Steve M Titular   

United Kingdom Unite ROONEY Dougie M Substitute   

United Kingdom GMB SMITH Gary M Titular   

United Kingdom T&G t.b.c.    Substitute   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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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 
Catherine Fourneaux, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Anneke Krijger, staff 
Lia Tiberini, staff  
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Inventory of main documents elaborated / adopted  in 2008 
 
Public Utilities 
 
• Demographic Change in the Electricity Industry in Europe - Toolkit on promoting age 

diversity and age management strategies, J. Pillinger, October 2008 (EN/FR/DE/CZ) 
www.epsu.org/a/4221  

 
• Public consultation on market abuse in electricity and gas: EPSU Comments, August 

2008 (EN) http://www.epsu.org/a/4064  
 
• Joint Statement of the European social partners in the European Gas Industry on the 

Memorandum of Understanding on the social aspects of the Energy Community (for 
South East Europe), April 2008 (EN)  http://www.epsu.org/a/3742  

 
Local and Regional Government 
 
• CEMR/EPSU joint response to the Consultation of the European social partners on 

sectoral social dialogue, December 2008 (EN)   http://www.epsu.org/a/4458  
• Social dialogue Committee for Local and Regional Government work programme 2008-

2010 (EN/FR) www.epsu.org/a/3483  
 
• Supporting the Reform Process in Local and Regional Government: Joint evaluation of 

the experience in different forms of service provision, report, July 2008 (EN/FR/DE) 
http://www.epsu.org/a/4160  

 
• Supporting the reform process in local and regional government: EPSU / CEMR joint 

evaluation of the experience in different forms of service provision, joint conclusions, 
June 2008 (EN/FR/DE/BG/CZ/HU/PL/RO)  http://www.epsu.org/a/4159  

 
• CEMR-EP/EPSU Joint Statement on the Active Inclusion of those furthest from the 

Labour Market, February 2008 (EN/FR) http://www.epsu.org/a/3657  
 
 
National and European Administration 
 
• Joint position of EUPAN and TUNED on work-related stress in central government 

administrations in the framework of the social Dialogue test-phase 2008-2009, 
December 2008(EN/FR)  http://www.epsu.org/a/4462  

 
• EUPAN and TUNED Joint Work Programme for the European Social Dialogue Test 

Phase for central government administrations 2008-2009, EN/FR/DE 
http://www.epsu.org/a/3970  

 
• Public Service Workers united against overcrowded prisons - Briefing to affiliates for 

media purposes, February 2008 (EN/FR/NL/ES/DE) www.epsu.org/a/3551  
 

• EUPAN/TUNED report on third party violence at work, adopted at DG/TUNED meeting 
on 29 May 2008 (EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/3847 
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Health and Social Services 
 
• EPSU Comments on the European Commission (EC) Proposal  for a Directive on the 

application of patients’ rights in cross-border healthcare, adopted by the EPSU 
Executive Committee on 26 November 2008 http://www.epsu.org/a/4333  

 
• Work programme of the European Social Dialogue in the Hospital Sector, June 2008 

(EN/FR/DE/ES/SV) www.epsu.org/a/3911   
 
• Strengthening social dialogue in the hospital sector in the new Member States and 

candidate countries, a project for EPSU and HOSPEEM, Overview and Final Reports, 
GHK, May 2008 (EN only) www.epsu.org/a/3812  

 
• EPSU-HOSPEEM code of conduct and follow up on Ethical Cross-Border - 

Recruitment and Retention in the Hospital Sector, April 2008, EN/FR/DE/ES/SV 
www.epsu.org/a/3715  

 
• Second stage of the consultation of the social partners on protecting European 

healthcare workers from blood-borne infections due to needle stick injuries, EPSU 
REPLY, March 2008 (EN only) www.epsu.org/a/3969  

 
General Public Services 
 
• Trade unions, collective bargaining and social dialogue in Local and Regional 

Government in the EU Member States, EEA and candidate countries, part I & II, a 
report for EPSU by the Labour Research Department, November 2008 (part I being 
translated into FR/DE/SV/ES) http://www.epsu.org/a/4443  

 
• Public-Private Partnerships Summary paper, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN 

only) www.epsu.org/a/4217  
 

• Protecting workers in PPPs, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN only) 
www.epsu.org/a/4217  

 
• Alternatives to PPPs: positive action for in-house services, October 2008, by David 

Hall, PSIRU (EN only) www.epsu.org/a/4217  
 

• Critique of PPPs, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN only) www.epsu.org/a/4217 
 

• EPSU ETUI-REHS report “Better defending and promoting trade union rights in the 
public sector”, part I & II, September 2008 (Executive summary in 
EN/BG/CZ/HU/PL/RO/RU/TK) www.epsu.org/a/4076  

 
• Collective bargaining and social dialogue in the public services across Europe - Annual 

Report 2007 (EN only) http://www.epsu.org/a/3347  
 
 
 
 
 


