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Inledning 
 
 

Under 2010 har vi varit med om angrepp av ett slag som aldrig tidigare upplevts på 
hundratusentals offentliganställda i hela Europa. Arbetstillfällen har försvunnit, 
rekryteringsstopp har gått hand i hand med lönestopp i många länder. Men somliga 
arbetsgivare i offentliga sektorn har inte nöjt sig med det. De har struntat i avtalsförhandlingar 
och helt enkelt tvingat de anställda att acceptera sämre löner. I somliga fall har det skett i 
flera omgångar.  
 
Vi har sett strejkvågor överallt i Europa. I Grekland organiserades ett antal storstrejker som 
protest mot regeringens åtstramningsplaner. Arbetstagare har strejkat i Frankrike, Spanien, 
Portugal, Rumänien, Tjeckien och Cypern, samt även i Ukraina och Ryssland. 
Demonstrationer har ägt rum i Bryssel, Madrid, Rom, Bukarest, Paris, Lissabon, Dublin och 
Tallinn.  
 
EPSU fortsätter sin kampanj till stöd för offentliga tjänster. Vi är emot åtstramningsplanerna 
som påtvingats av regeringar och Europeiska kommissionen. Åtgärderna är kraftigt osociala 
och orättvisa. De drabbar tusentals familjer i Europa, som har problem att betala hyra, värme, 
transport, och mat åt barnen. Mycket av de sociala framsteg som gjorts under de senaste 
årtiondena riskerar försvinna på grund av dessa primitiva åtstramningsåtgärder.  
 
Vi tvivlar också på att dessa nedskärningsåtgärder är ekonomiskt kloka. Offentliga utgifter 
finansierar inte bara investeringar i infrastruktur, miljöskydd och sysselsättning i den 
offentliga sektorn, utan också i den privata sektorn. Den 10 december lyckades EPSU 
komma överens med arbetsgivarplattformen för kommunala och regionala förvaltningar om 
ett uttalande, som uppmanar Europeiska rådet (www.epsu.org/a/7116) att inta ett långsiktigt 
perspektiv när svaret på krisen samordnas, och erbjuda offentliga investeringar för att lindra 
effekterna av krisen.  
 
Vi ska, som del av EPSU:s alternativ till nedskärningarna, fortsätta att slåss för ett rättvisare 
internationellt skattesystem, stödja den finansiella transaktionsskatten på EU nivå, som ett 
första stag i riktning mot en internationell skatt och mer progressiva skattesystem. Vi måste 
kräva effektiva skatter, effektiva åtgärder mot skatteflykt och skattesmitning; skatteparadis 
måste avskaffas, vilket kräver statliga skattetjänster med bra resurser och bra samordning i 
EU och internationellt. 
 
Trots den allmänt dystra bilden för facklig verksamhet i Europa finns det aspekter som trots 
allt erbjuder hopp om framsteg. 
 
Sociala dialogen för statsförvaltningar (www.epsu.org/a/7117) inleddes formellt den 17 
december. Vi kan vara stolta över det efter många års gemensamt arbete, som ibland 
medförde svåra diskussioner och motgångar. Denna sociala dialogkommitté omfattar 7 
miljoner arbetstagare och statstjänstemän i statliga förvaltningar. Vi lyckades också förhandla 
ett ramavtal om förebyggande av skador på grund av vassa instrument inom hälso- och 
sjukvården. Det genomfördes som direktiv den 1 juni 2010 och har därmed blivit bindande 
lagstiftning att verkställas i EU:s medlemsstater och länder i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Avtalet utgör en verklig milstolpe, som andra organisationer välkomnat, 
t.ex. Världshälsoorganisationen och ILO, som ett utmärkt exempel på vad som kan 
åstadkommas genom social dialog. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:EN:PDF. 

http://www.epsu.org/a/7116
http://www.epsu.org/a/7117
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:EN:PDF
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Den 23 september 2010 arrangerade vi vår första alleuropeiska branschkonferens för 
allmännyttiga verk (www.epsu.org/a/6864). Europeiske energikommissionären Günther H. 
Oettinger betonade att "Nyckeln till framtidens sysselsättning är att skapa jobb i 
energisektorn”. 
 
2010 var första året som samgåendet mellan EPSU och ISKA Europa för att skapa en enda 
europeisk facklig federation för förbund inom offentliga tjänster genomfördes i praktiken. Jag 
är medveten om att det krävs ständiga insatser för att bygga en sammanhängande 
organisation, men grunden är nu lagd. EPSU verkar aktivt inom ISKA, både vad gäller 
offentliga tjänster i allmänhet och speciella ärenden som migration. Fr.o.m. 2011 kommer vi 
att kunna arbeta med hela EPSU:s personal (www.epsu.org/r/7) i Bryssel och på 
regionalkontoren i Prag, Bukarest, Kiev och Moskva, och därmed kunna svara mer effektivt 
på de utmaningar vi står inför på en rad fronter under kommande år. 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
 

http://www.epsu.org/a/6864
http://www.epsu.org/r/7
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Avsnitt I: Viktiga politiska händelser  
 
 

Den finansiella och ekonomiska krisen - nej till åtstramning, 
prioritera sysselsättning  

http://www.epsu.org/r/447  
 
I ett av sina första uttalanden som ny kommissionär för ekonomiska och monetära frågor 
sade Olli Rhen i februari 2010 att det var nödvändigt att förbättra ekonomisk styrning inom 
euroområdet och att “stärka vår samordning av budget- och ekonomisk politik.” Samma 
månad blev krisen ännu djupare i Grekland, vilket gav mer ammunition till Europeiska 
kommissionens påstående att “bredare och djupare övervakning” var nödvändig.  
 
Under 2010 kunde man allmänt konstatera att den politiska inriktningen en dramatiskt 
ändrades och nu betonas vikten av budgetkonsolidering, och man glömmer de som faktiskt 
är skyldiga till den finansiella och ekonomiska krisen. Medlemmar av offentliganställdas 
förbund har hamnat i skottlinjen och används av politiska beslutsfattare som medel att lösa 
krisen som uppstod på grund av den internationella finansens oansvariga spekulativa 
beteende, som inte bara hittills sluppit undan särskilt mycket mer reglering, men som redan 
gått tillbaka till dagarna före krisen med stora vinster och enorma bonusbetalningar.  
 
Ett antal regeringar i Europa har meddelat eller genomfört betydande nedskärningar av 
offentliga utgifter, samtidigt som de särskilt angripit offentliganställdas löner och villkor. I 
oktober tillkännagav brittiska regeringen ett nedskärningspaket på sammanlagt drygt €90 
miljarder, med så många som 500 000 jobb som försvinner ur den offentliga sektorn, och 
ytterligare konsekvenser för den privata sektorn. Den nya regeringen i Nederländerna har 
också meddelat planer att skära ned ca €18 miljarder. Regeringarna i Tjeckien, Polen och 
Slovakien har sällat sig till listan över de som genomtvingar nedskärningar, bl.a. lönestopp 
eller minskade löner för offentliganställda.  
 
Den politik som drivs av regeringar och Europeiska unionen krävde ett samordnat svar från 
fackföreningsrörelsen. EPSU stödde ett antal initiativ, bl.a:  

 EFS demonstration den 29 september i Bryssel, med ett stort uppbåd från EPSU med 
över 300 kollegor från Ungern, Italien, Frankrike, Rumänien och Belgien 
(http://www.epsu.org/a/6878).  

 EFS initiativ åstramningsbevakning och bonusbevakning, som följer konsekvenserna av 
nedskärningar av offentliga utgifter i Europa, och klart visar i vilken utsträckning 
finanssektorn återgått till sina gamla vanor.  

 EFS förslag om aktioner i europeiska huvudstäder den 15 december, dagen före 
toppmötet med EU:s regeringschefer (http://www.epsu.org/a/7123) och en demonstration 
i Budapest i början av april 2011, som ska sammanfalla med ett sammanträde för EU:s 
finansministrar eller motsvarade möte som arrangeras av ungerska ordförandeskapet.  

 Att samarbeta med EFS, andra fackliga organisationer och välvilligt sinnade ledamöter 
av europaparlamentet i syfte att säkra ändrad lagstiftning om ekonomisk styrning, bl.a. 
avskaffa automatiska sanktioner, ge arbetsmarknadens parter en betydande roll och 
även en mycket större roll för europaparlamentet, samt att ändra fokus från att samordna 
en konsolidering av statsfinanser till samordning för att trygga en återhämtning av hela 
Europas ekonomi.  

 Medlemsförbundens aktioner och demonstrationer till försvar för offentliga tjänster och 
offentliganställdas löner och villkor.  

http://www.epsu.org/r/447
http://www.epsu.org/a/6878
http://www.epsu.org/a/7123
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 Förbättrat informationsutbyte med medlemsförbund, så att EPSU har all information om 
omfattningen av nedskärningar i offentliga sektorn och konsekvenserna för 
offentliganställdas löner och villkor.  

Under 2011 blir den ekonomiska krisen, regeringarnas sätt att reagera och EU:s politik det 
främsta arbetsområdet både för EPSU:s nätverk för offentliga tjänster och EPSU:s 
arbetsgrupp för ekonomer/ekonomisk politik.  
 
 

Stärk den offentliga sektorns intäkter – rättvisare och effektivare 
skattesystem  

EPSU stöder kraftigt en politik om att utveckla rättvisare och effektivare skattesystem i stället 
för den praktiskt taget enspåriga inriktningen på konsolidering eller nedskärning av offentliga 
budgetar.  

EPSU framför krav på 5 handlingsområden för att vända på de negativa tendenserna och 
stöda EU:s sociala modell, i samband med att avskaffa skatteparadis och kämpa mot 
korruption: 

 Regeln ska vara direkt progressiv beskattning: En lämplig nivå på och balans mellan 
direkta, progressiva och indirekta skatter måste snabbt återställas i riktning mot direkt 
beskattning. Principen att ju mer man tjänar desto mer skatt betalar man bör utgöra 
vägledningen för skattepolitik, inklusive miljöskatter, i hela Europa 

 EU:s gemensamma strategi att öka skatt på företagsvinster: storföretag har haft mest 
nytta av den inre marknaden, därför är en rättvisare återbetalning av vinst till samhället 
både socialt och ekonomiskt riktigt  

 Företagens samhällsansvar börjar med att betala skatt: Stora företag och rika enskilda 
har undvikit skatter genom att sysselsätta en flock rådgivare att leta efter kryphål. Ett 
första steg i rätt riktning vore en plikt för multinationella företag att i sina årsberättelser 
anmäla de verksamheter, intäkter och skatter som betalas i varje land  

 Skatt på alla finansiella transaktioner: EPSU stöder kraftigt kampanjen som drivs av 
bl.a. EFS för en Tobin-, eller Robin Hoodskatt, som skulle vara ett verktyg att driva in 
ansenliga intäkter och reglera finansiella transaktioner, av vilka stora flertalet inte 
återinjiceras i den verkliga ekonomin. Begreppet innebär en global skatt, men 
inledningsvis kunde EU bli den första Tobinskattezonen  

 God styrning av skatter: Samarbete mellan förvaltningar, öppenhet och rättvis 
skattekonkurrens är nyckelingredienser. Men bästa skattestyrningsmodell är en som 
uppskattar och stärker offentliga tjänster. Ytterligare åtgärder borde omfatta en dialog 
mellan fackliga organisationer och finansministrar, kommissionen och parlamentet om 
makroekonomisk politik, statsbudgetar (hållbar offentlig ekonomi) och offentliga 
underskott, såväl som hushållens privata skuldsättning, ett erkännande av den centrala 
roll som spelas av skatteindrivningstjänster och att inrätta ett EU organ mot skattefusk. 
http://www.epsu.org/a/6595  

 
EPSU skrev under det internationella uttalandet om civilsamhället till G-20 toppmötet i Seoul 
den 11 och 12 november, om att vidta åtgärder om den finansiella transaktionsskatten.  
 
EPSU räknar också med att de skatteåtgärder som föreslås i inremarknadsakten (förslag 19 
och 20) ska stöda rättvis, progressiv beskattning och motarbeta aktuella tendenser. 
 

http://www.epsu.org/a/6595
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Inremarknadsakten – strategin 2020 

EFS och EPSU har påpekat att EU 2020-strategin, som omfattar inremarknadsakten, måste 
erkänna den roll som offentliga sektorn och offentliga tjänster spelar i samband med hållbar 
tillväxt och ett rättvist samhälle byggs upp som omfattar alla. Det innebär att finansiering av 
offentliga tjänster måste stöttas av lämpliga skattepolitiska åtgärder, som rättvisare och 
progressiva skattesystem (inklusive finansiella transaktionsskatten), såväl som att förbättra 
skatteindrivning. Avslutningsstrategier och anpassning av offentliga finanser måste planeras 
på medel- och lång sikt, samt ta hänsyn till sociala konsekvenser. I och med att 
Lissabonfördraget antagits har Europeiska unionen nu en klar plikt att agera inom området 
offentliga tjänster. EPSU betonar att en stark offentlig sektor och offentliga tjänster av hög 
kvalitet är del av lösningen på den ekonomiska krisen, såväl som våra samhällens 
långsiktiga utveckling.  
 
Europeiska kommissionens politik före krisen innehöll få hänvisningar till hur offentliga 
tjänster bidrar till att skapa sysselsättning, välstånd och välfärd, och heller inte vikten av 
offentliga investeringar och bred tillgång till offentliga tjänster. Det bör rättas till i EU 2020 
strategin och de olika "flaggskepps"initiativen. Vi konstaterar också att hänvisningar 
förekommer till offentliga tjänster i andra texter förutom förslagen i inremarknadsakten, till 
exempel Innovationsflaggskeppet (COM (2010) 546), som resonerar om att utveckla en 
poängtavla för innovation i offentliga sektorn och "kunskapsekonomin", och 
arbetsmarknadsinitiativ för vårdbranschen. Det industripolitiska meddelandet (COM (2010) 
614) föreslår initiativ inom vårdsektorn; det nya meddelandet om kompetens och 
sysselsättning (COM (2010) 682) föreslår en handlingsplan för att åtgärda utbudet av 
vårdarbetstagare; meddelandet om hinder för medborgarrättigheter (COM (2010) 603/4) 
föreslår åtgärder som stöder ett direktiv om patienters rättigheter. Det betonar behovet av en 
sammanhängande politik, som inriktas på att utveckla en positiv EU politik om offentliga 
tjänster. Av det skälet stöder vi inte "ett prestationsprov för inre marknaden" för centrala 
tillväxtbranscher, då detta inte skulle ta fasta på sociala och miljöhänsyn.  
 
Vi anser att EU bör göra en bedömning av alla den inre marknadens och andra EU-initiativ 
inverkan på offentliga tjänster. Meddelandet om att genomföra stadgan om grundläggande 
rättigheter (COM (2010) 573) föreslår en checklista för att säkra att all "lagstiftning och allt 
beslutsfattande i EU måste överensstämma fullständigt med stadgan". En dylik checklista 
skulle också kunna utarbetas i samband med protokollet om tjänster av allmänt intresse och 
skulle kunna bli del av den föreslagna "verktygslådan" som nämns i förslag 25.  
 
I inremarknadsakten finns ett antal särskilda förslag som berör offentliga tjänster, och under 
2011 ska kommissionen ge ut ett meddelande och en rad andra åtgärder om offentliga 
tjänster, bl.a. en verktygslåda om finansiering, upphandling, offentligt samarbete, utvärdering 
och allmän tillgång. EPSU:s nätverk om offentliga tjänster ska gå igenom dessa i detalj. Vi 
förväntar oss att kommissionen till fullo kommer att respektera Europadomstolens senaste 
beslut rörande offentligt-offentligt samarbete och betonar att kommissionens syfte bör vara 
att stöda medlemsstater att utveckla och förbättra sina offentliga tjänster i linje med 
protokollet om sociala tjänster av allmänt intresse, och inte främja konkurrens för 
konkurrensens egen skull. EPSU anser att den främsta prioriteten är att stärka allmän 
tillgång till offentliga tjänster av god kvalitet.  
 
I inremarknadsakten finns också förslag om att göra en utvärdering av tidigare 
liberaliseringar. Denna bör utföras under medverkan av alla större intressenter. Vi räknar 
med att utvärderingen kommer att stärka argumenten mot vidare liberalisering, t.ex. av 
sjukvård, vatten och avfall, såväl som inhemsk tågtrafik för passagerare. EPSU har bidragit 
till tidigare utvärderingar som kommissionen gjort av nätverksindustriers prestationer (se 
http://www.epsu.org/r/232). 
 

http://www.epsu.org/r/232
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Under 2011 sker en granskning av EU:s direktiv om offentlig upphandling. EPSU lade redan i 
november 2010 fram ett första bidrag till utvärderingen om inverkan och effektiviteten av 
EU:s upphandlingslagstiftning (förslag 17 av inremarknadsakten). I detta bidrag framhävs de 
aktuella bristerna mellan inremarknadspolitik, som påverkar offentlig upphandling och EU:s 
bredare social- och hållbarhetspolitiska mål (se också under nätverket för offentliga tjänster). 
En eventuell omarbetning av direktiven skulle förbättra nuvarande ram för integrering av 
sociala och miljökriterier i offentliga avtal, särskilt de sociala kriterierna. Uppskoven och 
svårigheterna som uppstått vid utarbetandet av Europeiska kommissionens handledning om 
social upphandling visar att den aktuella rättsliga grunden är otillräcklig. Det saknas framsteg 
beträffande viktiga sociala målsättningar. EU stöder, t.ex., att lika lön skrivs in i offentliga 
avtal (se sidan 12 av rådets resolution om ojämlika löner  
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16881.en10.pdf) men alldeles för få 
offentliga myndigheter gör det i praktiken.  
 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16881.en10.pdf
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Avsnitt 2: EPSU:s nätverk för offentliga tjänster  
 
 
Nätverket sammanträdde två gånger under 2010, den 2 februari 
(http://www.epsu.org/a/6281) samt 22 och 23 november (http://www.epsu.org/a/6820).  
 
Nätverket är grundat på valkretsar och arbetar med frågor som rör "horisontella" ärenden i 
samband med offentliga tjänster inom EPSU. 
 
Bland annat behandlades följande ärenden under 2010: 
 

 EU:s 2020-strategi och "flaggskepp"   
 
EPSU har liksom andra organisationer kritiserat avsaknaden av hänvisning till offentliga 
tjänster i 2020-strategin (se http://www.epsu.org/a/6127). Nätverket har haft en första 
överläggning om hur EU:s olika "flaggskepp" som utgör ramen för kommande EU-politik kan 
påverkas; dessa gavs ut kring årsskiftet 2010-11.  
 

 Inremarknadsakten  
 
Ett bidrag till samrådet om inremarknadsakten utarbetas till slutet av februari 2011. Vi betonar 
att EU måste stöda medlemsstater att utveckla och förbättra sina offentliga tjänster, i linje 
med protokollet om sociala tjänster av allmänt intresse, och inte främja konkurrens bara för 
konkurrensens egen skull. EPSU anser att en central prioritering är att stärka allmän tillgång 
till offentliga tjänster av god kvalitet (se http://www.epsu.org/a/5934 och även avsnitt I av 
denna rapport).  
 

 Offentlig upphandling och offentliga-privata partnerskap  

I februari gav vi ut ett bakgrundsdokument om upphandling http://www.epsu.org/a/6214 som 
användes som grund för vårt bidrag till en utfrågning i europaparlamentet om offentlig 
upphandling i framtiden. Detta utvecklades till ett ställningstagande om upphandlingens roll i 
EU:s politik http://www.epsu.org/a/7021 som kommer att gå vidare till en utvärdering om 
offentlig upphandling som Europeiska kommissionen genomför under 2011, med 
utgångspunkt från grönboken om upphandling, som gavs ut i början av 2011 – se  
http://www.epsu.org/a/7302.  Kommissionär Barniers svar på detta första bidrag bekräftade 
att bredare, sociala och hållbarhetsmål kommer att fullständigt tas i beaktande vid 
utvärderingen och därpå följande politiska initiativ. 

 

Tillsammans med PSIRU gav vi i mars ut ytterligare en kritisk granskning av OPP “Public 
rescue for more failed private finance institutions (Det offentliga räddar ännu fler misslyckade 

privata finansinstitutioner)” http://www.epsu.org/a/6348. Den gavs ut dagen före 

Europaparlamentets debatt om framtiden för offentlig upphandling (se avsnittet om LRG). 
Rapporten yrkar på att debatten om hur regeringar köper upp de varor och tjänster som 
medborgare behöver bör inkludera en saklig övervägning av värdet av offentliga-privata 
partnerskap. Diskussionerna i nätverket visar att det krävs mer öppenhet om misslyckade 
offentliga-privata partnerskap.  

 

  EG enkät om koncessioner  
 
EPSU skickade in ett kort svar på kommissionens samråd, som baserades på information 
från nätverket - se http://www.epsu.org/a/6884. I vårt svar betonades slutsatserna av 
europaparlamentets rapport i maj 2010 om "ny utveckling inom offentlig upphandling"  av 
ledamoten Heide Ruehle, som inte stöder ett lagstiftningsförslag av kommissionen. EPSU 

http://www.epsu.org/a/6281
http://www.epsu.org/a/6820
http://www.epsu.org/a/6127
http://www.epsu.org/a/5934
http://www.epsu.org/a/6214
http://www.epsu.org/a/7021
http://www.epsu.org/a/7302
http://www.epsu.org/a/6348
http://www.epsu.org/a/6884
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skickade också ett gemensamt brev med Municipal Waste Europe om samrådet (se 
http://www.epsu.org/a/6939) 
 

 EP Intergrupp om offentliga tjänster  
 
Intergruppen www.publicservices-europa.eu har erbjudit ett forum för meningsutbyten, men 
ännu inte lett till något konkret initiativ om offentliga tjänster. De senaste mötena omfattar 
"Rethink the public Services in Europe in the agenda 2020 (Att åter fundera på offentliga 
tjänster i Europa inom 2020-agendan)”, som organiserades med belgiska ordförandeskapet 
för EU i september, och “Public tendering, public services concessions, in-house and PPPs 
(Offentliga anbud, koncessioner i offentliga tjänster, internt och OPP)" som ägde rum i 
oktober. Inför upphandlingsmötet skrev EPSU till alla ledamöter av intergruppen och gav 
information om relevanta EPSU underlag (se nedan under Dokument som hör till). Ver.di 
hade också en företrädare i paneldebatten.  
 
I november organiserade intergruppen ett gemensamt möte om sociala tjänster av allmänt 
intresse, som uppföljning av belgiska ordförandeskapets initiativ om en “kvalitetsram för 
sociala tjänster”, som ägde rum i oktober, tillsammans med intergruppen om social ekonomi. 
EPSU tog fram ett underlag om sociala tjänster av allmänt intresse 
http://www.epsu.org/a/6688 som bakgrund för olika EU diskussioner och att skickas till EP:s 
rapport på eget initiativ om sociala tjänster av allmänt intresse, som utarbetas av ledamoten 
Proinsias de Rossa MEP i början av 2011. 
 

 Beskattning  
 
I samarbete med NEA och LRG kommittéerna slutförde nätverket arbetet med EPSU:s 
fördrag om skatterättvisa, som inspirerades av EPSU:s skattestadga 2000 och slutsatserna 
av LRG/NEA:s workshop om offentliga finanser av hög 2009 http://www.epsu.org/a/5397  
(se inledningen om övrig verksamhet kring skatter) 
 

 Internationell tjänstehandel  
 
EPSU har samarbetat med ISKA:s medlemsförbund i Kanada i syfte att påverka 
handelsförhandlingarna mellan EU och Kanada - se http://www.epsu.org/a/6088  och betona 
att eventuella bestämmelser om offentlig upphandling bör respektera lokala alternativ, sociala 
och miljöhänsyn, och inte främja liberalisering av offentliga tjänster. 
 

 Kampanj om offentliga tjänster av hög kvalitet  
 
I syfte att under 2011 utarbeta ett mer strukturerat informationsutbyte bland medlemsförbund 
om viktig utveckling av offentliga tjänster nationellt och lokalt utvärderade nätverket EPSU:s 
projekt ‘Turning the Tide (Vinden vänder)’ http://www.epsu.org/r/436   
 
Vi har på EPSU:s webbplats inrättat forskningssidor så att våra medlemsförbund ska kunna 
bli medvetna om ny forskning om offentliga tjänster och andra viktiga frågor för EPSU 
http://www.epsu.org/r/539.   
 
I juli 2010 inrättade EPSU ett informellt nätverk om frågor kring offentliga tjänster tillsammans 
med ett antal fackliga organisationer, NGO och andra intresserade organisationer som är 
baserade i Bryssel.  
 

http://www.epsu.org/a/6939
http://my.epsu.org/sites/all/modules/civi.30/extern/url.php?u=7704&qid=230116
http://www.epsu.org/a/6688
http://www.epsu.org/a/5397
http://www.epsu.org/a/6088
http://www.epsu.org/r/436
http://www.epsu.org/r/539
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Avsnitt 3: Styrelsen  
 
 

Styrelsen sammanträdde den 27-28 maj: http://www.epsu.org/a/6643 och 8-9 november 
http://www.epsu.org/a/7104. 
 
Större delen av överläggningarna handlade om den ekonomiska krisen och EPSU:s strategi.  
http://www.epsu.org/a/6547. 
 
Styrelsen godkände i maj EPSU:s bidrag till det första steget i samrådet med 
arbetsmarknadens parter om granskningen av arbetstidsdirektivet. http://www.epsu.org/a/6584  
 
Kommissionen gav ut ett meddelande om andra samrådssteget med arbetsmarknadens parter 
den 21 december. Tidsfristen för bidrag var slutet av februari 2011. 
 
EPSU nomineringar till sociala dialogen inom utbildning godkändes. EPSU har två 
tilläggsplatser i den nyligen inrättade kommittén för social dialog inom utbildning, med full 
rösträtt. EPSU:s representanter är Christina McAnea, UNISON, Storbritannien och Iris 
Todtenberg, Ver.di, Tyskland.  
 
Mötet i november beslöt att skapa ett EPSU nätverk för ungdomar; det övergripande syftet är 
att integrera ungdomsfrågor i alla EPSU:s organ och att inrätta en regelbunden form för 
kommunikationer och kunskaps- och erfarenhetsutbyten om att rekrytera ungdomar i 
medlemsförbund. Ett första seminarium för att få igång nätverket hölls i Bulgarien den 11-13 
december, http://www.epsu.org/a/7275. 
 
Styrelsen noterade ett antal aktiviteter om migration, i synnerhet kartläggningen av EPSU/LRD 
om facklig verksamhet för migrantarbetare och frågor som offentliganställda ställs inför i 
kontakter med migranter. Rapporten finns på http://www/e[si/prg/a/6468. Ett annat större 
initiativ var ISKA/EPSU:s Euromed konferens i offentliga sektorn, den 22-23 oktober i Malaga, 
Spanien http://www.epsu.org/a/6931.  
 
Styrelsen beslöt att ge ut ett uttalande från EPSU mot samarbetsavtalet mellan EU och Libyen, 
som innebar att EU:s gränsbevakning och handläggande av asylbegäran skulle outsourcas till 
Libyen i utbyte mot ekonomiskt stöd http://www.epsu.org/a/7104.  
 
Kvinnorepresentation vid möten  
Med utgångspunkt från styrelsens möten: kvinnor 41 %, män 5982 % 
 
 

Ekonomi, medlemskap och personal  

Styrelsen  

 antog 2009 års ekonomiska berättelse; noterade lekmannarevisorernas rapport och 
balansräkningen 2009; godkände läget i slutet av juni 2010 och förutsikterna till slutet av 
december 2010; godkände finansarbetsgruppens rapport och den goda förvaltningen av 
EPSU:s räkenskaper berömdes. Beslut fattades att indexering av avgiften till EPSU 
skulle granskas om så krävdes för att balansera budgeten 2012. Finansarbetsgruppen 
skulle återinkallas för detta i slutet av 2011.  

 
 
 

http://www.epsu.org/a/6643
http://www.epsu.org/a/7104
http://www.epsu.org/a/6547
http://www.epsu.org/a/6584
http://www.epsu.org/a/7275
http://www/e%5Bsi/prg/a/6468
http://www.epsu.org/a/6931
http://www.epsu.org/a/7104
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Medlemskap   

Förbundets namn Länder 
Antal med-

lemmar 

NYA MEDLEMMAR (efter samgåendet med ISKA)  

Employees Independent Union of Municipal Economy and Public 
Utilities Armenien 3.600 

Health Workers Union of Armenia Armenien 7.500 

Trade Union of Health Service Workers of Azerbaijan Azerbajdzjan 27.665 

Trade Union of Local Industries and Public Services Workers Azerbajdzjan 12.000 

Free Trade Union Republican Committee of the Azerbaijan Employees 
of Culture Azerbajdzjan 5.000 

Trade Union of State Organisations and Public Service Workers Azerbajdzjan 10.000 

Belarusian Trade Union of Healthcare Workers Vitryssland 29.940 

Public Service, Municipal and Bank Workers Trade Union of Georgia Georgien 8.249 

Health, Social Care, Medical and Chemical Industry Workers' 
Independent Trade Union Georgia 14.000 

Public Servants and Social Associations Workers Trade Union of 
Georgia Georgien 6.500 

Union of Clerical, Administrative and Public Service Employees Israel 10.000 

Trade Union of Health Workers of Kazakhstan Kazakstan 20.000 

Central Committee of the Health Trade Union of Kyrgyztan Kirgizistan 2.500 

Trade Union of Health Protection Workers Moldova 22.600 

The Union of Workers in Social Services and Production Moldova 8.687 

Federation of Trade Unions of Public Services Employees Moldova 3.000 

Federation of Energy Workers' Trade Unions Moldova 2.120 

The Trade Union Republican Committee of the Energetic Employees Moldova 6.109 

Health Workers Union of the Russian Federation Ryssland 250.000 

All-Russian Life-Support Workers' Union Ryssland 35.001 

All-Russia Electrounion Ryssland 10.000 

Tajikistan Health Workers Union Tadzjikistan 3.000 

Energy Workers Union of Tajikistan Tadzjikistan 4.000 

TU of Workers of Municipal Economy, Local Industry, Population 
Services of Ukraine Ukraina 5.400 

Health Workers' Union of Ukraine Ukraina 20.000 

State Employees Union of Ukraine Ukraina 10.000 

Council of Trade Unions of Gas Facilities Workers of Ukraine Ukraina 2.200 

Trade Union of the National Ukrainian Academy of Science Ukraina 5.000 

Central Committee of Cultural Workers Union of Ukraine Ukraina 5.000 

Nuclear Power and Industry Workers of Ukraine Ukraina 10.000 

State Commodity Reserve Workers' Union Ukraina 5.000 

Energy and Electrical Engineering Industry Workers Union Ukraina 10.000 

Social Workers' Union Ukraina 7.356 

Oil and Gas Economy Workers' Union of Ukraine Ukraina 2.300 

SUSPENDERING  

Union Nationale des Syndicats du Personnel des Industries 
Électriques et Gazières – CFTC 

Frankrike 2.300 

UTTRÄDE  

State Public Servants Trade Union – COII Danmark 24.394 

The Malta Union of Midwives and Nurses - MUMN Malta 997 

Trade Union of Health and Social Services of Slovenia – ZSV Slovenien 6.855 
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Personal 

Ett antal ändringar har ägt rum bland personalen på EPSU.  
 

 Brian Synnott lämnade EPSU:s sekretariat den 14 februari för att bli 
kommunikationsrådgivare på europeiska socialistpartiet (PES). Veronica Nilsson slutade 
på EPSU:s sekretariat den 28 februari. Hon hade vikarierat inom sociala tjänster och 
sjukvård under Tamara Goosens frånvaro. Veronica har blivit särskild rådgivare på EFS 
sekretariat.  

 Tamara Goosens, ansvarig för sociala tjänster och sjukvård sedan 1 januari 2006 gick 
tyvärr bort den 30 maj. En insamling bland medlemsförbund i fasta kommittén för sociala 
tjänster och sjukvårdsfrågor gav ett ekonomiskt bidrag på 3217,72 euro till nederländska 
cancerfonden ‘Pink Ribbon’ till Tamaras minne.  

 
 
Under andra halvåret 2010 anställdes följande personer:   

 Sylvie Dewambrechies, ekonomiavdelningen  

 Pablo Sanchez Centellas, kommunikationer, PR, samarbete och ungdom 

 Christine Jakob, lokal och regional förvaltning, jämställdhet  

 Jerry van den Berge, Europeiska företagsråd, vatten, avfall  

 Mathias Maucher, Sjukvård och sociala tjänster (börjar den 17 januari 2011). 
 
http://www.epsu.org/r/7 
 
 
 
 
 

Försvarsförbundet Sverige 3.294 

State Commodity Reserve Workers' Union – State R Ukraina 5.000 

UTESLUTNING   

Road, Construction, Infrastructure, Public Works, Title Deed Land 
Survey Public Sector Employees Trade Union - Yapi Yol Sen 

Turkiet 760 

http://www.epsu.org/r/7
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Avsnitt 4: Jämställdhet  
 
 
http://www.epsu.org/r/28  
 
EPSU:s jämställdhetskommitté sammanträdde den 15 april och behandlade följande:  
 
Val av ordförande och viceordförande:  
 
Gloria Mills, Unison, Storbritannien, valdes till ordförande för kommittén och Cristina 
Iftimescu, Sanitas, Rumänien, till viceordförande  

 
Uppdatering om den globala krisen och inverkan på kvinnor  
 
Med undantag för Norge, och i viss utsträckning Sverige och Tajdzikistan, rapporterade alla 
representanter stora konsekvenser av den ekonomiska krisen, och följande huvuddrag:  

 inledningsvis effekter på mansdominerade näringar, därför en övergång till den 
kvinnodominerade offentliga sektorn  

 ensamstående föräldrar påverkas särskilt, en ökning av dåligt avlönade jobb för kvinnor  

 inverkan av tillämpning av jämställdhetslagstiftning, som anses vara "lyxigt" under 
ekonomiska kriser. Samma argument gäller likalön. Samtidigt förekommer 
personalbrist i sjukvården, hög personalomsättning och därmed ett behov att främja 
välmående på arbetsplatsen och göra jobb lockande. 

 
I ett brev i juli till kommissionären med ansvar för jämställdhet, Viviane Reding, frågade 
EPSU vad kommissionären hade för avsikt att göra för att begränsa de troliga 
oproportionerliga effekterna som åtstramningsåtgärderna kommer att ha på kvinnor, både 
som offentliganställda och som medborgare. Vi frågade också huruvida kommissionen, 
särskilt när villkoren fastställs för EU:s lån till somliga medlemsstater, hade hos nationella 
regeringar främjat vikten av att genomföra en genuskonsekvensbedömning, att kvarhålla 
självständiga avtalsförhandlingar och översiktligt främja rättvisa löner. Brevet finns på: 
http://www.epsu.org/a/6713 och kommissionens (ogina) svar på: http://www.epsu.org/a/6819.  
 
Den 8 mars, underbetalda vårdanställda  
 
På internationella kvinnodagen inriktade vi oss på vårdsektorn och krävde löneökning för 
dessa underbetalda arbetstagare, av vilka flertalet är kvinnor. Detta följer efter en rapport 
som beställdes av EPSU, som avslutades i februari, som studerade skillnader i löner mellan 
kvinnor och män och löneläget inom sjukvård och omsorg i 8 länder i EU, se 
http://www.epsu.org/a/6322. Enligt rapport har anställda inom omsorg oftast minimi- eller 
baslön eller inte särskilt mycket mer, samtidigt som kvalificerad och yrkesutbildad personal 
tjänar lägre löner än de som har jämförbara jobb i andra delar av ekonomin. Låga löner och 
låg status, otrygg anställning, oregelbunden arbetstid och få möjligheter till karriär avrundar 
bilden. Den fullständiga rapporten finns på engelska, med en sammanfattning och 
rekommendationer på alla EPSU:s språk, på http://www.epsu.org/a/6271.   
 
Kvinnorepresentation i EPSU: uppföljning av SKTF:s kartläggning  
 
Efter SKTF/EPSU:s kartläggning av hur kvinnor är företrädda i EPSU och dess 
medlemsförbund diskuterade kommittén också frågan om kvinnorepresentation i EPSU:s 
styrelse, som f.n. är omkring 39 %.  Klyftan mellan könen är lägre bland suppleanter. Det 
innebär att kravet i EPSU:s stadgar på paritet enligt paragraf 8.3 e) inte uppföljs. Kommittén 

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/6713
http://www.epsu.org/a/6819
http://www.epsu.org/a/6322
http://www.epsu.org/a/6271
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ansåg allmänt att påtryckningar bör fortsätta inom valkretsar för att uppnå paritet genom en 
handlingsplan. Kompensatoriska åtgärder bör endast användas som nödfallsutväg.  
 
Bedömning av hur jämställdhetsperspektivet integreras i EPSU:s politiska verksamhet  
 
Bedömning som genomförts av Jane Pillinger presenterades och noterades. Den 
presenterades också vid styrelsemötet i maj.  
Bedömningen granskar EPSU:s aktuella politik och verksamhet, och andra relevanta policies 
och verksamheter som inverkar på jämställdhet. Den omfattar en granskning av EU:s 
aktuella jämställdhetspolitik, för att lyfta fram viktiga politiska områden som troligen blir 
betydelsefulla för EPSU:s framtida arbete. Bedömningen erbjuder också en översikt av de 
möjligheter och utmaningar som EPSU står inför, luckor i EPSU:s verksamhet och eventuella 
områden för EPSU:s kommande jämställdhetsarbete.  
Granskningen och presentationen finns på engelska på: http://www.epsu.org/r/550. 
 
Kartläggning om lika lön – uppföljning av kongressmotioner  
 
Som del av implementering av kongressmotioner om lika lön (inklusive en checklista om lika 
lön) och om hur kvinnors löner kan förbättras diskuterade kommittén EPSU:s kartläggning 
om lika lön (https://www.epsu.org/a/6224). Kommittén informerades också om andra steget 
av Europeiska kommissionens kampanj för lika lön, och debatterade vikten av att samla in 
data från EPSU:s sektorer och utöva påtryckningar för att få en granskning av EU:s direktiv 
om lika lön. Kommittén påmindes om att EPSU har en lista med experter om lika lön.  
 
Kvinnors representation i EPSU:s stadgeenliga möten med utgång från medverkan i 
kommittémöten  
 

Kommitté Kvinnor Män 

GEC  88 %  12 % 

NEA  39 %   61 % 

LRG  36 %  64 % 

HSS  66 %  34 % 

PUT  17 %  83 % 

Styrelsen  41 %  59 % 

 
 
EFS' kvinnokommitté  
 
EPSU är välrepresenterad, då Gloria Mills också valts in i ordförandegruppen för EFS' 
kvinnokommitté.  
Vårt goda samarbete med EFS har fortsatt under hela året. Vi deltog i en EFS konferens om 
kvinnligt ledarskap i fackliga organisationer (11-12 mars) och samarbetade om en studie och 
workshop som beställts av EU om facklig politik och praxis mot diskriminering, som också 
omfattade etniskt ursprung, funktionshinder, ålder, sexuell läggning och religion/tro. Vi fyllde 
också i EFS enkät för den årliga kartläggningen om kvinnors representation i medlemskap 
och ledande ställningar.  

http://www.epsu.org/r/550
https://www.epsu.org/a/6224
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Avsnitt 5: Allmännyttiga verk 
 
 

Fasta kommittén för allmännyttiga verk  

Fasta kommittén sammanträdde den 26 februari och 22 september. Den politiska 
verksamheten för fackliga organisationer inom allmännyttiga verk dominerades av:  

 Det mer långsiktiga perspektivet för EU:s energipolitik 2020 och fram till 2050. 
Europeisk energi politik domineras fortfarande av frågor rörande konkurrens, säker 
tillgång samt åtgärder om global uppvärmning. EU:s energikommissionär Gunther 
Oettinger påstod att 2011 skulle bli ett kritiskt år för EU:s energipolitik när han talade 
vid EPSU:s konferens för allmännyttiga verk den 22 september 2010. EPSU försökte 
lyfta fram vikten av principen om en rättvis omställning, bl.a. genom ett projekt 
Eurelectric och en gemensam konferens. Betydelsen som kompetens och 
kvalifikationer ges har lett till att europaparlamentet har antagit ett ställningstagande  
som liknar EPSU:s http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5862272 moment 75 
(se också moment 10 och 58). 

 EPSU gav ut flera ställningstaganden under året: om smarta mätare, om 10 års-planen 
för nätverksutveckling, om kommissionens samråd om en ny europeisk energipolitik 
2020 och om smarta ledningsnät. De finns på: http://www.epsu.org/r/198. EPSU bidrog 
också till EFS resolution om europeisk energipolitik i december 2010 
http://www.etuc.org/a/7952 . 

 Inom vatten har inriktningen varit på att påverka den slutliga regleringen om ett 
europeiskt medborgarinitiativ och om att främja offentliga-offentliga partnerskap. 
Kommissionen gav ut sitt förslag om medborgarinitiativet i april, och EPSU försökte 
påverka europaparlamentets inställning och göra det så lätt som möjligt att samla in a 
miljon underskrifter. Europaparlamentets och rådets slutliga ställningstagande antogs i 
december 2010 (http://www.epsu.org/a/7194). EPSU har fortsatt att med framgång 
främja offentliga-offentliga partnerskap och ACP EU:s vattenorgan genom vilket EU 
erbjuder finansiering för vattensamarbete mellan offentliga företag 
http://www.epsu.org/a/6784. EPSU och många andra organisationer tryckte på EU:s 
utvecklingskommissionär för ännu mer offentligt-offentligt samarbete på 
världsvattendagen den 22 mars.  

 EPSU försökt ingripa i EU:s diskussioner om upphandling, vilket rapporteras på sid 5. 
EPSU och de kommunala avfallsarbetsgivarna i Europa skriv till Europeiska 
kommissionen och resonerade mot ett direktiv om koncessioner 
http://www.epsu.org/a/6939. Inom avfallsbranschen förblir de fackliga 
organisationernas prioriteter att trygga en social dimension inom upphandling och att 
förhindra att offentliga avtal används för social dumpning.  

 EPSU deltar i ett projekt som kallas WISUTIL (http://www.epsu.org/r/561) och syftar till 
att samla information om löner och villkor, och är ett sätt att jämföra utvecklingen både 
inom och mellan företag, såväl som på branschnivå mellan länder. Projektet omfattar 
vatten, avfall och energi. 

 
Övriga ärenden:  

 Som del av satsningen att trygga att vatten förblir en offentlig tjänst skrev EPSU och 
andra organisationer till EU:s höge representant och fråga vad för uppföljning det blir 
på FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter till vatten http://www.epsu.org/a/7110. 
EPSU:s medlemsförbund har mycket aktivt drivit frågan om offentligt vatten, och våra 
italienska kollegor har lyckats samla in hundratusentals underskrifter för en nationell 
folkomröstning till stöd för offentligt vatten. EPSU:s sekretariat och medlemsförbund 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5862272
http://www.epsu.org/r/198
http://www.etuc.org/a/7952
http://www.epsu.org/a/6784
http://www.epsu.org/a/6939
http://www.epsu.org/r/561
http://www.epsu.org/a/7110
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deltog också i och stödde nätverkets Reclaiming Public Water (Återvinn offentligt 
vatten) verksamhet. Breda koalitioner med flera organisationer över hela världen har 
uppstått för att organisera motstånd mot privatisering och främja utbud av offentligt ägt 
vatten: http://www.epsu.org/a/6339. 

 Inom avfallsbranschen organiserades ett antal olika aktiviteter, bl.a. ett möte med 
fackliga organisationer i SITA, avfallsdelen i Gdf Suez, ett multinationellt företag. De 
nordiska förbunden arrangerade ett stort avfallsevenemang, och frågan togs upp på 
EPSU:s konferens för allmännyttiga verk med åtskilliga företrädare på hög nivå från 
kommissionen och andra organisationer.  

 2010 var ett aktivt år för social dialog inom elektricitet. EPSU och 
arbetsgivareorganisationen Eurelectric samarbetade kring ett projekt om rättvis 
omställning och arrangerade en gemensam konferens http://www.epsu.org/a/7118. 
Resultatet av studien som hör till ska användas för ett gemensamt ställningstagande. 
Efter åtskilliga diskussioner under 2009 och 2010 såväl som EPSU:s kartläggning 
uppnåddes ett gemensamt ställningstagande mellan fackliga organisationer och 
arbetsgivare om att införa smarta mätare och vikten av kostnadsanalyser 
http://www.epsu.org/a/7119. Flera presentationer gjordes av kommissionen om EU:s 
energipolitik 2020, klimataktioner, arbetsprogrammet 2011 och 
konsekvensbedömningarna. Sociala dialogkommittén har länge krävt att få bli mer 
engagerad i dessa och antog ett gemensamt ställningstagande om detta för EU:s 
energisamråd http://www.epsu.org/a/6648. Diskussionerna om betydelsen av att 
gemensamt ta itu med behovet av kompetens måste fortsätta, då de inte avslutades vid 
sista mötet. Den fackliga sidan föreslår en kartläggning som ska fastställa vad 
arbetsmarknadens parter redan gör nationellt. Parterna är också engagerade i 
styrkommittén för ett av kommissionens forskningsprojekt om sysselsättningseffekten 
av att öppna el- och gasmarknaderna i sydösteuropeiska energigemenskapen.  

 I gasbranschen fortsätter sociala dialogen att lida av låg närvaro från arbetsgivarsidan 
(Eurogas). Trots det uppnåddes några resultat. Diskussioner fortsätter om företagens 
sociala ansvar, och en gemensam enkät ska genomföras under 2011. De fackliga 
organisationerna och arbetsgivarna utbyte synpunkter om EU:s framtida energipolitik 
och om gasbranschens roll. Ett gemensamt bidrag gjordes till kommissionens samråd 
“Towards a new energy strategy for Europe 2011-2020 (Mot en ny energistrategi för 
Europa 2011-2020)” www.epsu.org/a/6653. Brist på kompetens är också en fråga för 
arbetsgivarna och sociala dialogkommittén beslöt att genomföra en kartläggning av 
samarbetet på nationellt plan mellan facken och arbetsgivarna beträffa 
arbetsmarknads- och kompetensfrågor. Parterna träffade också kommissionären för 
sysselsättning och sociala frågor Laslo Andor och betonade betydelsen av att 
engagera arbetsmarknadens part i konsekvensbedömningar som görs av 
kommissionen om energipolitik www.epsu.org/a/7044.  

 Med EPSU i spetsen krävde sociala dialogkommittéerna för gas och elektricitet, och 
3:e sociala forum i sydösteuropeiska energigemenskapen mer detaljer om nationella 
sociala handlingsplaner att bistå implementering av samförståndspromemorian. De 
fackliga organisationerna fortsatte att debattera detta med flera regeringar och EU:s 
representanter vid 10:e energirundabordskonferensen i Podgorica, den 7-8 september. 
Uppmärksamhet gavs också åt vad fackförbunden kan göra vad gäller samordning av 
avtalsförhandlingsinställningar.  

 
Kvinnorepresentation vid möten  
Med utgång från medverkan i kommitténs möten: Kvinnor 17% - Män 83 % 
 
 

http://www.epsu.org/a/6339
http://www.epsu.org/a/7118
http://www.epsu.org/a/7119
http://www.epsu.org/a/6648
http://www.epsu.org/a/6653
http://www.epsu.org/a/7044
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EPSU EWC samordnares nätverk  

Samordnarna fortsätter att inrikta sig på implementering av det omarbetade direktivet om 
europeiska företagsråd. Europeiska fackliga institutet ETUI har tagit fram mer rättslig 
rådgivning (http://www.epsu.org/a/6785). Romuald Jagodzinski från ETUI gav en uppdatering 
om läget beträffande genomförande av direktivet.  
 
Möten ägde rum den 25 februari och 21 september, och användes för att uppdatera kollegor 
om vad som sker i olika företag och konsekvenserna för fackliga organisationer. I och med 
omarbetning av direktivet bör EWC företrädares förväntningar ökas för att bättra använda 
informations- och samrådsrättigheterna de har, och vid behov vidta rättsliga åtgärder. Ett 
exempel är arbetet som gjorts av europeiska företagsrådet i Gdf Suez om företagets 
mobilitetspolitik http://www.epsu.org/a/6540. EPSU:s rättshjälpfond 
http://www.epsu.org/a/3765 inrättades för att bistå europeiska företagsråd och EWC 
samordnarna ombeddes att främja dess användning.  
 

Samordnarna har också erhållit rapporter om vad som nyligen skett beträffande 
gränsöverskridande avtal, som t.ex. med Gdf Suez om arbetsmiljö och om framåtriktad 
ledning av sysselsättning och kompetens. Betydelsen av förfaranden och mandat för sådana 
gränsöverskridande avtal (http://www.epsu.org/a/6136) betonades. EPSU och andra 
europeiska fackliga federationer organiserade ett möte om dessa förfaranden när företaget 
meddelade att de hade för avsikt att förhandla ett jämställdhetsavtal den 21 december 
http://www.epsu.org/a/7318. Gdf Suez har också kommit överens med ISKA och andra 
globala fackliga federationer om en politik beträffande företagets sociala ansvar 
http://www.epsu.org/a/7049. 

 

EPSU–SOMO: s rapport om företagens sociala ansvar i energiföretag och europeiska 
företagsrådens roll fick mycket uppmärksamhet http://www.epsu.org/a/6581. Den följdes upp 
av studier om hur energiföretagen rapporterar energibolagens branschtillägg av GRI:s 
riktlinjer. De innehåller intressanta normer kring utbildning, arbetsmiljö, åldrande, och hur 
underleverantörers anställda används, men rapporteringen är mycket ojämn 
http://www.epsu.org/a/7088. 

 

Public Services International Research Unit (PSIRU, Universitet i Greenwich) uppdaterade 
ett antal branschstudier och granskade företagen som verkar i dessa branscher. Nya 
rapporter gavs ut om multinationella företag inom:  

 avfall http://www.epsu.org/a/6292  

 vatten http://www.epsu.org/a/6928  

 hälsa http://www.epsu.org/a/6836 och  

 sociala tjänster http://www.epsu.org/a/7171   

 

Prioriteten är att starta europeiska företagsråd i företag som motsvarar de rätta villkoren. Ett 
nytt EWC inrättades i det norska företaget Statkraft http://www.epsu.org/a/6642 och ett 
omarbetat avtal tecknades med Veolia. EPSU har samarbetat med Europeiska Federationen 
för Byggnads och träarbetare om ett antal spanska byggnadsföretag med betydande avfalls- 
och vattenverksamhet http://www.epsu.org/a/6980. 

 
 
 
 

http://www.epsu.org/a/6785
http://www.epsu.org/a/6540
http://www.epsu.org/a/3765
http://www.epsu.org/a/6136
http://www.epsu.org/a/7318
http://www.epsu.org/a/7049
http://www.epsu.org/a/6581
http://www.epsu.org/a/7088
http://www.epsu.org/a/6292
http://www.epsu.org/a/6928
http://www.epsu.org/a/6836
http://www.epsu.org/a/7171
http://www.epsu.org/a/6642
http://www.epsu.org/a/6980
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Avsnitt 6: Lokala och regionala myndigheter  
 
 
http://www.epsu.org/r/3  
 
Fasta kommittén 
 
Fasta kommittén för kommunförvaltning sammanträdde den 1-2 mars och 26 oktober. En 
workshop organiserades gemensamt med HSS kommittén den 27 oktober.  
 
Under 2010 var fasta kommitténs viktigaste frågor: 
 

 Ekonomiska krisen och konsekvenserna för branschen 

Kommitténs möten har utgjort ramen för informationsutbyte om utvecklingen nationellt och på 
EU nivå. Vi har konstaterat att det finns många kampanjer som överlappar varandra i olika 
länder, och att det är viktigt att dela med sig data och försöka få mer samordning, t.ex. 
genom nyhetsbrevet epsucob@. Diskussioner om krisen har gått vidare i sociala dialogen 
med arbetsgivarorganisationen CEMR. 
 

 Produktivitetsmätningar i offentliga sektorn och sociala dialogens roll (för 
LRG/NEA/HSS) 

EPSU har utarbetat det här projektet med hänsyn till allt fler krav ställs på offentliga sektorn 
att "göra mer med mindre", men också för att få en öppen debatt om vad produktivitet kan 
innebära i offentliga sektorn. Projektet kommer mest att äga rum under 2011. 
 

 Offentlig upphandling  

Integrering av sociala kriterier i offentliga avtal och problem med offentliga-privata 
partnerskap förblir de centrala frågorna. Vid mötet i mars presenterade Niklaas Bruun från 
Helsingfors universitet och Kerstin Ahlberg från Stockholms universitet en studie om 
integrering av sociala kriterier i offentliga avtal, som understryker nödvändigheten av en 
positiv EU-ram. Kommittén diskuterade med europaparlamentsledamoten Heide Ruehle 
rapporten hon utarbetat ‘New developments in public procurement (Nytt inom offentlig 
upphandling)’.  Vi lade fram ett antal ändringsförslag som förbättringar till den slutliga texten 
och lyckades stärka hänvisningar till sociala kriterier (bl.a. en hänvisning till ILO konventions 
94) och lyckades få ett mer försiktigt ordalag om offentliga-privata partnerskap. Se  
htp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-
0151&language=EN) och under EPSU:s nätverk för offentliga tjänster (avsnitt 2). 
 
Kommittén diskuterade också utvecklingen i Tyskland, där regionala myndigheter anpassar 
rättsliga ramverk med hänsyn till Europadomstolens Rüffertdom. Två tredjedelar av 
regionerna kommer snart att ha vidtagit anstalter som förhindrar lönedumpning.  
 
Diskussioner i kommittén har också inriktats på hur sociala dialogen kan användas med 
CEMR och främja social upphandling, med hjälp av Europeiska kommissionens handledning 
om socialt ansvarig offentlig upphandling. Handledningen kom slutligen ut i februari 2011 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=978&furtherNews=
yes.  
 

 Äldreomsorg i Europa  

Vi har tillsammans med EPSU:s HSS kommitté genomfört en kartläggning med Jane 
Lethbridge, PSIRU och organiserat en gemensam workshop. Studien blir färdig i början av 

http://www.epsu.org/r/3
http://my.epsu.org/sites/all/modules/civi.30/extern/url.php?u=6006&qid=168700
http://my.epsu.org/sites/all/modules/civi.30/extern/url.php?u=6006&qid=168700
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=978&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=978&furtherNews=yes
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2011. Kommittén godkände ett ställningstagande från EPSU som bidrog till EU:s debatt om 
sociala tjänster av allmänt intresse (se under HSS kommittén avsnitt 8) 

 

 Migration   

Vi har diskuterat slutsatserna och uppföljningen till LRG/NEA:s enkät om integrering av 
invandrare (http://www.epsu.org/a/6215) och presenterade slutsatserna till CEMR:s 
ledamöter i sociala dialogkommittén.  Se också avsnittet om NEA. 
 

 Lönechecklista  

Vi antog tillsammans med NEA kommittén en lönechecklista (http://www.epsu.org/a/6248), 
vars främsta syften är att hjälpa till att:  

o granska framsteg om lönenivåer som del av EPSU:s informationsutbyte om 
samordning av avtalsförhandlingar för att uppnå bättre nationella löneavtal  

o stärka vår ställning och uppnå en mer rättvis utgångspunkt i samband med den 
branschvisa sociala dialogen i Europa och våra kontakter med Europeiska 
centralbanken, Europeiska kommissionen och Ekonomiska och Finansrådet (ECFIN)  

o bidra till EFS kampanj om rättvisa löner och en mer rättvis inkomstfördelning som 
också blivit del av lösningarna till den internationella krisen. Det kommer också att 
hjälpa till att återuppliva tanken om rättvisa löner inom och mellan de offentliga och 
privata sektorerna, samt  

o erbjuda en ram för diskussioner om speciella lönefrågor.  

Vi utnyttjar checklistan som stöd för uppföljning av EPSU:s kartläggning om lika lön 
http://www.epsu.org/a/6228  och för att vaka över framsteg om implementering av EPSU:s 
två kongressmotioner om lika lön.  
 
Kvinnorepresentation på möten  
Med utgång från kommitténs möten: Kvinnor 36 % - Män 64 % 
 
 

EPSU:s nätverk för brandmän 
 
EPSU/ETUI:s workshop om “Arbetsvillkor och arbetsmiljöfrågor för brandmän” – 10-12 juni i 
Wien http://www.epsu.org/a/6605.   
 
Diskussionen i workshopen inriktades på att förbereda en broschyr om arbetsmiljöfrågor för 
brandmän, som utarbetas av Fabienne Scandella på ETUI. Broschyren blir färdig till 
sommaren 2011. Vi har också förbättrat hemsidan för EPSU:s brandmän och gett mer 
detaljer om särskilda arbetsvillkor - se http://www.epsu.org/r/315. 
 
Under 2010 diskuterade nätverket också standardisering och arbetstider.  
 
EPSU/CEMR:s sociala dialogkommitté för lokala och regional myndigheter 
Bland annat noteras under 2010:  
 

 Omstrukturering  

Stiftelsen European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
(Eurofound) utarbetade en rapport http://www.epsu.org/a/6335 för kommittén om 
omstrukturering i kommunala och regionala förvaltningar. Rapporten omfattar information 
som tagits fram av Eurofound i olika områden och är nyttig bakgrund för diskussioner om den 
aktuella finansiella och ekonomiska krisen.  
 

http://www.epsu.org/a/6215
http://www.epsu.org/a/6248
http://www.epsu.org/a/6228
http://www.epsu.org/a/6605
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/a/6335
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 Ekonomiska krisen  

Kommittén utarbetade två uttalanden om den ekonomiska krisen för att påverka 
diskussionerna i EU:s råd – i februari se http://www.epsu.org/a/6212 och december – se 
http://www.epsu.org/a/7116. Det finns nyttiga hänvisningar i dessa uttalanden om betydelsen 
av offentliga utgifter och "socialt rättvisa skatter". 
 

 Välmående på arbetet  

Vi organiserade ett möte med arbetsgruppen i april om "välmående på arbetet". De finska 
ledamöterna i EPSU/CEMR tog huvuddelen av ansvaret för programmet och innehållet, och 
använde sig av forskning som gjorts i finska kommuner och regioner. Möteshandlingar finns 
på http://www.epsu.org/a/6415.  
 

 Våld från utomstående  

De europeiska fackliga federationerna EPSU (kommittéerna HSS/LRG), UNI Europa (privata 
tjänster) och ETUCE (utbildning) sammanträdde med sina arbetsgivarmotparter, CEMR, 
HOSPEEM, EuroCommerce (detaljhandel), CoESS (bevakning), och EFEE (utbildning) och 
antog riktlinjer http://www.epsu.org/a/6886 till stöd för parternas verksamhet på nationellt plan 
mot våld från utomstående. Riktlinjerna följer en rad olika utredningar och annan verksamhet 
- se http://www.epsu.org/a/6104. Parterna har kommit överens om ett gemensamt projekt om 
att genomdriva riktlinjerna under 2011. 
 

 Offentlig upphandling  

Mer gjordes om social upphandling, som uppföljning till arbetsgruppen 2009, och arbetet 
fortsätter under 2011. Målet är att ta fram gemensamma riktlinjer med CEMR om hur sociala 
kriterier kan skrivas in i offentliga avtal. 
 

 Arbetsprogrammet 2011-2014 

Vi utarbetade och godkände kommitténs arbetsprogram från 2011 till 2014 (se 
http://www.epsu.org/a/7298). Programmet är inriktat på: 
 

 offentlig upphandling (svar på kommissionens handledning, sysselsättningskriterier, 
främja sociala kriterier, utvärdering av upphandlingsdirektiven);  

 kampanj mot rasism och/eller kampanj för målsättningar om att uppnå "multikulturella 
arbetsplatser"  

 studie om orsakerna till att visstidsanställning, bemanningsföretagsarbete, "falsk" 
egenföretagsamhet och kopplingen mellan stabil sysselsättning och kvaliteten på 
tjänster  

 rätt till enskilda inlärningsplaner (koppling till branschövergripande avtal mellan 
parterna om allomfattande arbetsmarknader)   

 svar på krisen och nedskärningar av offentliga utgifter, t.ex. uppföljning av 
gemensamma uttalanden, metodik för att bedöma inverkan på jämställdhet, samt  

 implementering av riktlinjer om våld.  

 

 

http://www.epsu.org/a/6212
http://www.epsu.org/a/7116
http://www.epsu.org/a/6415
http://www.epsu.org/a/6886
http://www.epsu.org/a/6104
http://www.epsu.org/a/7298
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Avsnitt 7: Stats- och europeisk förvaltning  
 
 
http://www.epsu.org/r/4  
 
Fasta kommittén sammanträdde den 29-30 mars och 13 oktober och behandlade följande 
centrala frågor:  
 

 Upprättande av en kommitté för social dialog (se nedan) 
 

 Den ekonomiska krisen och inverkan på branschen  
 
Med utgång från en gemensam mall utbytte kommittén information om storleken på 
löneminskningar eller -stopp (inklusive pensioner) och sysselsättning, ändrade lönesystem, 
sociala dialogens/kollektivförhandlingarnas roll och EU:s roll. Centrala förvaltningar har 
påverkats allvarligt, med både minskning och stopp både för löner och jobb i 13 länder, och 
antingen färre jobb eller mindre löner i ytterligare 18 länder. Ytterst få exempel rapporterades 
om att fackliga organisationer involverats i att fastställa och/eller implementera 
åtstramningsåtgärderna. Många medlemsförbund har fått lov att vidta konflikter mot 
åtstramningsåtgärderna, och somliga här försökt att flytta över debatten från att minska 
offentliga utgifter till att öka offentliga intäkter. Många betonade under diskussionen 
betydelsen av bra facklig samverkan inom offentliga tjänster och mellan offentliganställdas 
och privatanställdas förbund. Fler utbyten kommer att behövas om samordningskampanjer, 
t.ex. genom nyhetsbrevet epsucob@newsletter. Exempel på länder och/eller branscher där 
inga nedskärningar eller stopp planeras inom och utom Europa bör bevakas i samarbete 
med ISKA.  
 
Dessa diskussioner har också matats in i den (informella) sociala dialogen med EUPAN – se 
nedan.  
 
Bevakning av åtstramningsåtgärder fortsätter under 2011. 
 

 Migrationpolitik och invandrade arbetstagare: EPSU:s kartläggning och 
uppföljningar  

 
Vi diskuterade slutsatserna och uppföljningen till kartläggning av lokala och regionala 
förvaltningar LRG/NEA som gjordes av Labour Research Department (Storbritannien) om 
den verksamhet som EPSU:s medlemsförbund i NEA och LRG branscherna genomfört till 
försvar av (nyanlända) invandrade arbetstagare, samt de frågor som offentliganställd ställs 
inför när de handskas direkt med invandrare. Kartläggningen finns på engelska, franska och 
spanska på http://www.epsu.org/a/6215. Det är en del av genomförandet av EPSU:s 
kongressmotion om migration. 
 
Kartläggningen erbjuder en rik källa data om vad medlemsförbunden gör till stöd för 
invandrade arbetstagare i form av kampanjer, särskilda mångspråkiga tjänster och 
avtalsförhandlingar. Den kan vara till hjälp att motivera andra att utveckla verksamheter som 
bygger på egna erfarenheter. Den framhäver också några av de centrala praktiska och etiska 
problemen som offentliganställda står inför, som arbetar i tjänster som ofta är överbelastade 
och står under stort politiskt tryck. 
 
Resultatet av kartläggningen presenterades också vid en workshop som Ver.di organiserade, 
tillsammans med annan relaterad verksamhet hos medlemsförbund (se nedan), och 
skickades till EFS för att understryka migrationspolitikens förhållande till offentliga tjänster.  
 

http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/a/6215
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Kommittén diskuterade också två relaterade projekt som drivs av medlemsförbund med stöd 
av EPSU: 
 
Projektet Euromed, i samarbete med ISKA (omfattar Italien, Spanien, Portugal, Grekland, 
Malta, Frankrike, Cypern, Algeriet, Marocko och Tunisien), bestående av 2 konferenser i 
respektive Bari och Malaga den 16 mars och 21-22 oktober. 
 
Projektet fokuserar på kvaliteten på de offentliga tjänster, som oftast används av nya 
invandrare, för att klarlägga kompetens, utbildning och sysselsättningsbehov, och förbättra 
både kvaliteten på arbetsvillkor och tjänster. Forskning baserad på intervjuer med 
arbetstagare, arbetsgivare och tjänsteanvändare kommer att bli tillgänglig under första 
halvåret 2011. Ytterligare information finns på: http://www.epsu.org/a/6931. Projektet 
fortsätter under 2011. 
 
Finska förbundet Pardia och dess medlemmar inom gränsbevakning höll ett möte med 
ekonomiskt stöd från EU om arbetsvillkor och avtalsförhandlingar, och inverkan av EU:s 
politik på gränskontroller. Syftet var att utbyta information och granska möjligheterna att 
inrätta ett europeiskt fackligt nätverk för gränsbevakningstjänstemän. I mötet, som hölls den 
18-19 november i Helsingfors, deltog medlemsförbund från Estland, Rumänien, 
Storbritannien, Island och Kroatien, samt tjänstemän vid EU:s organ för gränskontroll, 
Frontex. Ytterligare information finns på:  http://www.epsu.org/r/551. Det kanske finns 
möjligheter att erbjuda information till en gemensam EU-utbildningsram för tjänstemän inom 
gränsbevakning, såväl som om löner och arbetsvillkor för gränskontrollanställdas som 
utstationeras till ett annat EU-land. Ett möte ska arrangeras med Frontex om detta under 
2011. 
EPSU ska planera ett projekt för 2012 med utgång från ovanstående verksamhet.  
 

 Reviderad EPSU-stadga om skatterättvisa  

 

Kommittén gick igenom ett första utkast, som godkändes av styrelsen, se sid. 8.  
Samtidigt som det här uppenbarligen är en transversell fråga har kommittén tagit 
ledningen i samarbete med LRG och nätverket för offentliga tjänster. Målsättningen 
är i huvudsak att flytta debatten från offentliga utgifter till offentliga intäkter och hjälpa 
till att argumentera för rättvisare och mer progressiv beskattning, bl.a. skatter på den 
finansiella sektorn och åtgärder mot skattefusk, som stöd av skattetjänster med bra 
resurser. EPSU har gått med i kampanjplattformen för en finansiell transaktionsskatt 
(FTT) Europeans for Financial Reforms (EFFR), som omfattar EFS, Europeiska 
socialistpartiet, Det gröna partiet och sociala NGO.  

 

 EU:s agenda för bättre reglering  
 
Kommittén skickade synpunkter till EFS svar på första steget av kommissionens samråd om 
smart reglering, se http://www.epsu.org/a/6718.  
 

 Checklista om rättvisa löner  
 
En checklista om rättvisa löner har utarbetats tillsammans med LRG kommittén och antogs 
http://www.epsu.org/a/6248, se avsnittet om LRG. Checklistan användes för första gången till 
stöd för EPSU kartläggning av lika lön http://www.epsu.org/a/6228  och att bevaka 
implementering av två av EPSU:s kongressmotioner om lika lön och att förbättra kvinnors 
löner.  

http://www.epsu.org/a/6931
http://www.epsu.org/r/551
http://www.epsu.org/a/6718
http://www.epsu.org/a/6248
http://www.epsu.org/a/6228
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 Arbetsmiljöinspektörer: en kartläggningsrapport  
 
Kommittén beslöt att beställa en kartläggning om arbetsmiljöinspektörer i Europa, i syfte att 
utreda tendenser före och efter krisen vad gäller sysselsättning, resurser, arbetsinnehåll, 
tillämpning på offentliga sektorn och fackliga rättigheter. Den ska också särskilt studera 
arbetsmiljöinspektörers arbetsvillkor och ska genomföras av en spansk forskar och f.d. 
arbetsmiljöinspektör som arbetar Syndex, ett franskt forskningsinstitut.  
 
Kvinnorepresentation vid möten  
Med utgång från deltagare i kommitténs möten: kvinnor 39 % - Män 61 % 
 
 
EU:s sociala dialogkommitté för statsförvaltningar lanseras  
Höjdpunkten var, utan tvivel, att sociala dialogkommittén för statsförvaltningar lanserades 
den 17 december (Genval, Belgien). 
 
Detta kom efter ca 20 års arbete i kommittén, som omfattar en mer strukturerad informell 
period från 2005 och försöksperioden 2008-2009 om att formalisera verksamheten med 
EUPAN - EU:s nätverk för offentlig förvaltning.  
 
Under året koncentrerades våra insatser på formalisering, för att få ut mest möjliga stöd från 
arbetsgivarna i de två länder som innehar ordförandeskapet i EU, Spanien och Belgien. Som 
EUPAN inte gått med på att formalisera sociala dialogen beslöt TUNED att gå vidare med 
just de arbetsgivare som stöder formalisering, som ett första, väsentligt steg.  
 
Efter ett avtal till stöd för formalisering tecknats av TUNED och spanska regeringens förste 
vicepresident, fru Fernández de la Vega, den 15 januari (se http://www.epsu.org/a/6090), 
inrättade spanska ordförandeskapet en projektgrupp om formalisering, under frivillig 
medverkan av medlemmar i EUPAN och TUNED. Projektgruppen sammanträdde tre gånger 
mellan januari och juni för att klarlägga aktuella ärenden och utarbeta en arbetsordning för 
kommittén.  
 
Under belgiska ordförandeskapet, under andra halvåret 2010, tog de belgiska federala 
offentliga tjänsterna initiativet till att upprätta en arbetsgivarplattform, då varken EUPAN eller 
CEEP var intresserade av att ta på sig den rollen. Arbetsgivarorganisationen etablerades 
som internationell ideell organisation, och heter EUPAE – EU Public Administration 
Employers (Offentliga arbetsgivare i EU). 
 
EUPAE antog en egen arbetsordning, bl.a. samstämmighet för beslutsfattande. 9 
arbetsgivare gick med: Belgien, Tjeckien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Rumänien, 
Spanien och Storbritannien.  
 
Den 30 september skickade TUNED/EUPAE en begäran att etablera kommittén till 
Europeiska kommissionen, som svarade positivt i ett brev daterat den 8 december. De 9 
arbetsgivarna representerar tillsammans mer än hälften av arbetsstyrkan i EU:s 
statsförvaltningar, som är ett underförstått minsta gränsvärde för att upprätta en social 
dialogkommitté.  
 
Kommittén lanserades slutligen efter halvårsmötet med EU:s 27 generaldirektörer för 
offentlig förvaltning den 17 december, under medverkan av Belgiens civilminister fr. Vervotte, 
kommissionens enhetschef för social dialog, hr. Tricart, samt CEEP:s generalsekreterare Ralf 
Resch. TUNED deltog i lanseringen med 25 delegater och förutom de 9 ovanstående 
länderna på arbetsgivarsidan deltog Ungern och Slovenien som observatörer. I skrivande 
stund har de exakta villkoren för observatörstatus ännu inte utarbetats. Se pressmeddelandet 
http://www.epsu.org/a/7159.  

http://www.epsu.org/a/6090
http://www.epsu.org/a/7159
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Vid inledningsmötet undertecknades kommitténs arbetsordning av belgiske generaldirektören 
Jacky Leroy för EUPAE, och av EPSU:s ordförande Anne-Marie Perret, för TUNED 
http://www.epsu.org/a/7229. 
 
Arbetsprogrammet ska upprättas 2011, troligen med fokus på åtstramningsåtgärderna, svar 
på EU:s samråd som berör branschen, och statstjänstens profil, samtidigt som man fortsätter 
att försöka övertyga fler arbetsgivare att gå med i kommittén.  
 
Vad beträffar den informella sociala dialogen som EUPAN vill fortsätta med TUNED 
(EUPAN:s resolution, december 2009), har kommittén upprätthållit ett magert innehåll och 
vägrat delta i diskussioner om förfaringssätt, som skulle underminera framsteg i riktning mot 
formalisering. Med den utgångspunkten beslöts att med EUPAN diskutera effekten av krisen 
på statsförvaltningar vid en workshop den 23 november (Brügge). Vi avslog ett förslag att 
diskutera ett arbetsprogram eller en arbetsordning för informell social dialog, som 
ovanstående EUPAN resolution begär. 
 
Omarbetning av samarbetsavtalet EPSU-CESI som etablerar TUNED 
Avtalet mellan EPSU och CESI som etablerade den av EPSU ledda fackliga delegationen 
TUNED 2005 reviderades den 25 maj, med hänsyn till utvecklingen i riktning mot 
formalisering, att Eurofedops medlemskap i CESI och reglerna i Lissabonfördraget om social 
dialog. Den nationella sammansättningen av TUNED förblir oförändrad, dvs. 22 platser för 
EPSU:s medlemsförbund och 5 för CESI. Den omarbetade texten finns på engelska och 
franska på: http://www.epsu.org/a/6574.  
 
 

EPSU:s kriminalvårdsnätverk  
 
Ett möte ägde rum den 12 maj. En kort rapport finns på: http://www.epsu.org/a/6545.  
25 delegater från 10 länder diskuterade möjligheten att använda Europarådets fängelseregler, 
efter ett klagomål till Europarådet från norska kriminalvårdarförbundet (YS) med EPSU:s stöd. 
Klagomålet gäller att staten använder allt mer outbildad personal i fångvårdsanstalter. 
Nätverket diskuterade också utbildning och pensioner, och gav preliminär information till 
kommissionens företrädare med hänsyn till den kommande grönboken om frihetsberövades 
villkor. Före mötet arrangerades ett besök på en fångvårdsanstalt i Bryssel (St Gilles) av de 
belgiska medlemsförbunden.  
 
 
 

http://www.epsu.org/a/7229
http://www.epsu.org/a/6574
http://www.epsu.org/a/6545
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Avsnitt 8: Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor  
 

 
http://www.epsu.org/r/2 
 
Centrala frågor för branschen under 2010:  

Fasta kommittén sammanträdde den 12 april: http://www.epsu.org/a/6454 och den 28 
oktober http://www.epsu.org/a/7215   

Kommittén höll en minnesstund för Tamara Goosens, EPSU:s ansvariga för sociala tjänster 
och sjukvårdsfrågor, som gick bort i slutet av maj 2010. 
 
Kommittén noterade att Jiri Schlanger, kommitténs ordinarie ledamot från Tjeckien har 
utsetts till biträdande sjukvårdsminister i Tjeckien. Mötet beslöt att den lediga ställningen som 
viceordförande åter skulle besättas av en kommittéledamot från Central- och Östeuropa. 
Valet äger rum på mötet våren 2011, vilket get tillfälle till samråd om det. 
  
Rådets direktiv 2010/32/EU, som implementerar ramavtalet om förebyggande av skador på 
grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården som slöts av HOSPEEM och EPSU, 
gavs ut i EU:s officiella tidning den 10 maj 2010. Regelbundna bedömningar måste göras för 
att bevaka att direktivet genomförs nationellt. EPSU och HOSPEEM har gemensamt 
presenterat det vid möten men ILO och WHO Europa (Världshälsoorganisationens 
Europasektion). Kontakt har tagits med direktören för europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao för 
att trygga att byrån främjar direktivet. Ett möte ska äga rum i början av 2011.  
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:134:SOM:EN:HTML 
 
 
Förslag om ett direktiv från Europaparlamentet och rådet om tillämpning av patienters 
rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård  
Förslaget till direktiv kom under hösten fram till en andra behandling i EU-parlamentet och 
miljö-, hälso- och livsmedelssäkerhetsutskottet (ENVI) röstade om ändringsförlagen till 
rapporten av ledamoten MEP Grossetête den 27 oktober.  
 
EPSU:s briefing för parlamentsledamöter inför den andra behandlingen:  
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_briefing_2nd_reading_final_-_20101025.pdf 
 
EPSU och HOSPEEM talade gemensamt till EU-parlamentsledamöter före trialogsmötet den 
15 december, då de centrala frågorna åter togs upp.  
http://www.epsu.org/a/7120  

 
De olika lobbyverksamheterna belönades slutligen då hänsyn togs till ett antal bekymmer 
som EPSU nämnt i kompromissen som uppnåddes och skulle antas i början av 2011. Vid 
fasta kommitténs vårmöte ska en jämförande analys presenteras.  
 
 
Arbetstidsdirektiv  
Kommissionen genomförde första steget med samråd om en omarbetning av 
arbetstidsdirektivet mellan mars och juni och EPSU:s formella svar godkändes vid 
styrelsemötet den 28 maj (http://www.epsu.org/a/6584). Ett meddelande om andra 
samrådssteget gavs ut den 21 december 2010. Meddelandet och andra handlingar finns på: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=964&furtherNews=yes  
I denna andra samrådsomgång kommer EPSU att påminna de viktigaste frågorna, dvs. 
trycka på arbetsmiljö genom kortare och reglerad arbetstid, slut för enskilda undantag och att 
betrakta jourtid på arbetsplatsen som arbetstid.  

http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/a/6454
http://www.epsu.org/a/7215
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:134:SOM:EN:HTML
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_briefing_2nd_reading_final_-_20101025.pdf
http://www.epsu.org/a/7120
http://www.epsu.org/a/6584
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=964&furtherNews=yes
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EPSU kommer att delta aktivt i ett EFS projekt om arbetstid, och en stor konferens äger rum i 
februari 2011. 
 

Ram för aktioner kring kvarhållning och rekrytering: Ett förslag till EPSU mandat 
presenterades till fasta kommittén under våren till hjälp för förhandlingarna. 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_5_3_Draft_wishlist_retention_revised_EN.pdf 

EPSU och HOSPEEM skrev under texten som slutligen godkändes om en ram för aktioner 
kring kvarhållning och rekrytering vid sociala dialogens plenum den 17 december 2010. 
http://www.epsu.org/a/7161 
 
 
Våld från utomstående: Arbetsmarknadens parter i branscherna kommunala och regionala 
förvaltningar, privata väktare och handeln organiserade ett möte den 13 januari 2010 för att 
fundera på nästa steg. EPSU, UNI-Europa (privata tjänster), CEMR (kommunala 
arbetsgivare), HOSPEEM, CoESS (arbetsgivare i säkerhetsbranschen) och EuroCommerce 
(handelns arbetsgivare) beslöt att utarbeta ett dokument med utgång från den gemensamma 
deklarationen i oktober 2009 (se http://www.epsu.org/a/6104) och kartläggningarna som 
genomfördes förra året (se http://www.epsu.org/a/5866). Parterna inom utbildningssektorn 
har också nyligen gått med i detta initiativ.  
Den slutliga versionen av Gemensamma riktlinjer om våld från utomstående 
undertecknades av berörda parter den september http://www.epsu.org/a/6688 

 

Allas tillgång till hälsovård - EPSU:s konferens för vård och sociala tjänster, oktober 2011, 
Bukarest, Rumänien: Kommittén godkände i stora drag förslaget för konferensen.  

 
Konferensen ska lägga grunden för en samordnad nationell, EU- och global utvecklings- och 
handlingsstrategi, genom att: 

 Främja relevant EPSU politik om äldreomsorg, kvarhållning och rekrytering, och 
migration  

 Upprätta nationella och europeiska lobbygrupper med fackliga organisationer och 
grupper i civilsamhället  

 Utarbeta en politiskt uttalande om finansiering av hälso- och sjukvård, samt  

 Utforska gemensamma aktioner med EURO-WHO.  
 
 
Uppdateringen av fasta kommitténs program 2010-2014, som godkändes i 2009, 
noterades http://www.epsu.org/a/6930 
 
Kvinnorepresentation på möten  
Med utgång från delaktighet i kommitténs möten: Kvinnor 66 % - Män 34 % 
 
 

Sociala tjänster  
 
Direktiv för arbetsgruppen om sociala tjänster: Gruppens direktiv godkändes. Målet är att 
trygga kontinuitet för representation, nationell samordning i länder med mer än ett 
medlemsförbund, utnyttja elektroniska nätverk mellan möten och att i största möjliga mån 
arbeta på engelska. 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 

 
 
Gemensam workshop LRG-HSS om äldreomsorg: Jean Lethbridge, PSIRU, har arbetat 
med en enkät om äldreomsorgstjänster. De första resultaten diskuterades vid en gemensam 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_5_3_Draft_wishlist_retention_revised_EN.pdf
http://www.epsu.org/a/7161
http://www.epsu.org/a/6104
http://www.epsu.org/a/5866
http://www.epsu.org/a/6688
http://www.epsu.org/a/6930
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf
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workshop med fasta kommittéerna för kommunförvaltning och sociala tjänster och 
sjukvårdsfrågor den 27 oktober 2010.  Påpekades att offentliga myndigheter har ansvar att 
trygga allmän tillgång till ett brett urval äldreomsorgstjänster av hög kvalitet, som utförs av 
kompetenta, välbetalda arbetstagare. Bästa sätter att åstadkomma detta är genom system 
som utgår från solidaritet. Kartläggningen ska analysera utvecklingen i de olika länderna från 
detta perspektiv och hjälpa till att lyfta fram frågor och utmaningar av central betydelse, 
nationellt och på europeisk nivå. Den slutliga rapporten kommer ut 2011.  
 
En sammanfattning av slutsatserna från workshopen finns på: http://www.epsu.org/a/7202  
 
Pressmeddelande om workshopen: http://www.epsu.org/a/6992  
 
Uppdatering om sociala tjänster i EU: Kommittén erhöll en uppdatering om allt som hänt 
beträffande sociala tjänster av allmänt intresse (SSGI), bland annat: 

 En rapport från Europaparlamentet om SSGI. Parlamentsledamoten i S&D 
socialdemokratiska gruppen (f.d. PES) Proinsias de Rossa har utsetts som rapportör. 
EPSU deltar med information till detta initiativ.  

 Ett 3:e forum om SSGI hölls under belgiska ordförandeskapet, vid slutet av oktober. De 
viktigaste rekommendationerna från konferensen skickades till rådets slutsatser om 
ärendet: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16319.en10.pdf 

 

http://www.epsu.org/a/7202
http://www.epsu.org/a/6992
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16319.en10.pdf
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Avsnitt 9: Avtalspolitik och information 
 
 
http://www.epsu.org/r/87  
 
Under 2010 inriktades en stor del av EPSU:s verksamhet kring avtalspolitik och information 
på konsekvenserna av krisen för offentliganställda, och försök gjordes att ta reda på i vilken 
utsträckning nationella regeringar införde lönestopp eller minskade löner, ändrade löne- och 
pensionssystem och t.o.m. undergrävde avtalsförhandlingsförfaranden. Tack vare medel vi 
fick från Europeiska kommissionen kunde vi beställa en rapport från Labour Research 
Department (The wrong target – how governments are making public sector workers pay for 
the crisis - Fel mål - hur regeringar låter offentliganställda betala för krisen) som i detalj 
granskade implementering och konsekvenserna av löneminskningar i åtta länder. EPSU fick 
också tillfälle att kommentera och bidra till en rapport om offentliga sektorn som gavs ut av 
forskningsinstitutet ETUI. 
 
En fråga som blev allt mer bekymmersam var Europeiska unionens roll vid att driva 
skattekonsolidering på medlemsstater och effektivt blanda sig i lönebildning i enskilda 
medlemsstater, särskilt med hänsyn till Europeiska kommissionens förslag om ekonomisk 
styrning. Detta debatterades vid styrelsemöten under året och vid möten med EFS' 
avtalsförhandlingskommitté.  
 
Lika lön var åter en viktig del av avtalsförhandlingar under året. En stor kartläggning 
genomfördes bland medlemsförbund för att ta reda på löneskillnader mellan kvinnor och män 
i EPSU:s sektorer i Europa och ta reda på vilka initiativ som tagits av medlemsförbund mot 
skälen till ojämlika löner. Under hösten fick fasta kommittéerna NEA, LRG och HSS 
presentationer av huvuddragen i kartläggningen och en sammanfattande översikt gavs vid 
avtalskonferensen i december. En fullständig rapport kommer ut i början av 2011 och 
kartläggningen ska fortsätta att uppdateras under resten av kongressperioden. 
 
Gruppen om avtalsförhandlingar i Central- och Västeuropa sammanträdde två gånger under 
året i april och september. Gruppen för samman medlemsförbund inom energibranschen i 
Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna för överläggningar 
om en rad avtalsförhandlingsfrågor av gemensamt intresse, bl.a. outsourcing, utbredning av 
bemanningsförmedlingspersonal och visstidsanställning, såväl som allmänna 
avtalstendenser.  
 
Som nämndes i förra årets rapport har gruppen haft diskussioner om lönejämförelser i 
energibranschen, och kommit överens om ett förslag med projektet Wage Indicator vid 
universitetet i Amsterdam som går ut på att samla in information om löner genom att 
använda deras internationella nätverk med webbplatser för lönejämförelser. Ansökan om 
europeiska medel avslogs 2009, men ett omarbetat projekt, som omfattar fler länder och 
inkluderar avfalls- och vattenbranscherna godkändes i november 2010. De första stegen har 
tagits att stimulera medlemsförbund att be deras enskilda medlemmar att fylla i 
internetenkäter. En konferens om resultatet ska hållas i september 2011. 
 
EPSU:s personal deltog i ett antal nationella och regionala möten med debatter om 
avtalsförhandlingar, bl.a. den årliga rundabordskonferensen i Sydöstra Europa (Montenegro, 
september), ett möte med fackliga organisationer i Visegrad länderna (Ungern, april) och två 
möten som arrangerades av ver.di – ett om energibranschen i Tyskland i februari och ett 
annat om tjänstesektorer i Europa i december. 
 
En framgångsrik ansökan om medel från Europeiska kommissionen tillät oss att organisera 
tre regionala konferenser i Köpenhamn (mars), Madrid (juni) och Bratislava (september). Vid 

http://www.epsu.org/r/87
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dessa tre möten, med mellan 35 och 50 deltagare och tolkning till fem eller sex språk var det 
möjligt att få ingående debatter med bidrag från alla berörda. Huvudämnen var krisen, lika 
lön, outsourcing och otrygg anställning.  
 
Den årliga avtalskonferensen i december (som också finansieras av Europeiska 
kommissionen) fokuserade på inverkan av krisen, med en betydande och omfattande debatt 
om läget i Europa. För första gången omfattade konferensen två workshopsessioner och 
erbjöd därmed sex olika diskussionsteman - lika lön, löner i allmännyttiga verk, låga löner 
och minimilöner, hållbar utveckling, anständigt arbete och demografiska förändringar.  
 
Nyhetsbrevet epsucob@NEWS, som kommer varannan månad fortsätter att uppdatera 
medlemsförbunden om senaste nytt i kollektivförhandlingar. Under året gavs också 
årsberättelsen om avtalsförhandlingar ut för 2009 och ett underlag om minimilöner i 
Östeuropa (utanför Europeiska unionen). 
 
Länkar 
Största avsnittet om avtalsförhandlingar på webbsidan http://www.epsu.org/r/87 
Avtalskonferensen 2010 http://www.epsu.org/a/6712  
EPSU:s rapport (som utfördes av Labour Research Department): The wrong target – how 
governments are making public sector workers pay for the crisis 
http://www.epsu.org/a/7109  
ETUI:s rapport: The public sector in crisis (Krisen i den offentliga sektorn) 
http://www.etui.org/research/activities/Employment-and-social-policies/Reports-and-working-
papers/WP-2010.07  
Regionala avtalskonferenser 2010  

Köpenhamn http://www.epsu.org/a/6076  

Madrid http://www.epsu.org/a/6413  

Bratislava http://www.epsu.org/a/6644  

Avtalsförhandlingar i energibranschen i Central- och Västeuropa http://www.epsu.org/r/427 
EPSU:s rapport: Minimum pay in Eastern Europe outside of the EU 
http://www.epsu.org/a/6532  
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
epsucob@NEWS per bransch 

 HSS http://www.epsu.org/cob/97 

 NEA http://www.epsu.org/cob/91 

 LRG http://www.epsu.org/cob/101 

 PUT http://www.epsu.org/cob/94 

 Jämställdhet http://www.epsu.org/cob/329 
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Avsnitt 10: Regioner 
 
 

Centraleuropa 

 
Krisen har allvarligt inverkat på alla länder i regionen; Ungern och Serbien har förhandlat lån 
med Internationella valutafonden och Europeiska unionen. Låneavtalen omfattar hårda 
åtgärder om offentliga utgifter, bl.a. minskade löner eller lönestopp för offentliganställda.  
 
Sociala dialogen är fortfarande i stort sett outvecklad i regionen, men facklig kapacitet är 
också en utmaning.  EPSU:s medlemsförbund försöker stå emot de värsta angreppen och 
tjeckiska offentliganställdas förbund medverkade i flera aktioner under året, bl.a. en strejk 
med sjukvårds- och socialtjänstanställda. Protesten gällde inte bara regeringens föreslag att 
minska lönerna i offentliga sektorn med 10 % utan också att regeringen vägrar att samråda 
ordentligt om de planerade reformerna av offentliga tjänster. EPSU har uttryckt sitt stöd för 
tjeckiska medlemsförbund och uppmanat tjeckiska regeringen att ta tillbaka sina hot om att 
minska löner, att återgå till riktiga avtalsförhandlingar om löner i offentliga sektorn, återinrätta 
social dialog om ändringar av offentliga tjänster, samt att skydda finansiering av väsentliga 
offentliga tjänster.  
 
Valkretsmöte  
13:e årliga valkretsmötet för Centraleuropa och Västbalkan hölls i Belgrad, Serbien, den 1-2 
juni 2010, och diskuterade utvecklingen och nationella initiativ samt prioriteringar och 
arbetsplanen, med utgång från EPSU:s senaste kongress. Mötet fokuserade på inverkan av 
den globala och ekonomiska krisen på regionen, på eventuella gemensamma aktioner och 
fackliga rättigheter. Dagordningen omfattade också de ekonomiska frågorna, rekrytering av 
nya medlemsförbund och medlemsavgifter.  
 

Mötet diskuterade 11 projektförslag för 2010, men ekonomiska begränsningar innebär att det 
är nödvändigt att koncentrera sig enbart på de mest brännande frågorna. Valkretsmötet hölls 
i samband med seminariet om utvidgning av EU och två seminarier om unga arbetstagare 
arrangerades med stöd av irländska medlemsförbundet IMPACT. Ytterligare två möten 
organiserades med stöd av anslutna ungerska energiförbundet EVDSZ beträffande 
energimötet för Visegradländerna och av Friedrich Ebert-stiftelsen när det gäller 10:e 
rundabordsmötet för länder i sydösteuropeiska energigemenskapen.  
 
Bland de viktigaste rekommendationerna från valkretsmötet ingick förslag att 
medlemsförbund borde förbättra samordning av verksamhet sins emellan, nationellt och 
internationellt, och även använda internet för ömsesidigt informationsutbyte; utnyttja tillfället 
att engagera sig i EPSU:s stadgeenliga organ och därmed få regelbundna upplysningar och 
kunna påverka EPSU:s verksamhet i enlighet med sina behov, samt att inrikta sig på att 
rekrytera medlemmar, som en av lösningarna på den svåra ekonomiska situationen.  
 
Jämställdhet  
Många medlemsförbund har sina egna jämställdhets- eller kvinnokommittéer. Somliga 
medverkar i jämställdhetskommitténs arbete eller i kvinnokommittén i sin nationella 
centralorganisation, men det finns en del kvar att göra för att rygga att de medverkar i 
Kvinno- och jämställdhetskommittén.  
 
Allmännyttiga verk  
Medverkan i fasta kommittén och europeiska företagsråd växer och åtminstone en eller två 
företrädare för valkretsen deltar regelbundet, trots att språk fortfarande utgör ett problem. 
Med ekonomiskt stöd från Friedrich Ebert-stiftelsen organiserar EPSU årligen en 
rundabordskonferens för medlemsförbund i Sydösteuropeiska energigemenskapens länder, 
för överläggningar om konsekvenserna av gemenskapen på arbetstagare, facken, och 
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ekonomierna, stöd för implementering av samförståndspromemorian om sociala aspekter av 
energifördraget för Sydösteuropa, stöd för energiförbundens medverkan i nationell och 
europeisk social dialog, erfarenhetsutbyte om avtalsförhandlingar, privatisering, att 
organisera medlemmar, osv.  
 
Kommunala förvaltningar  
Medverkan i fasta kommittén för kommunalförvaltning skulle kunna bli bättre, men 
medlemsförbund i delregionen har dock ett gott samarbete. De har bilaterala och t.o.m. 
multilaterala kontakter och utbyter erfarenheter sins emellan. Kommunala tjänster i regionen 
genomgår enorm omstrukturering, bl.a. privatisering, och fackliga organisationer har många 
negativa konsekvenser på arbetstagare att ta tag i.  
 
Statsförvaltning  
Regionens statsförvaltningar underkastas många reformer, bland annat privatisering av 
centrala uppgifter och tjänster. Fackliga rättigheter är mer kringskurna här än i andra 
branscher. Medlemsförbunden inbjuds självklart att delta aktivt i EPSU:s fasta kommitté för 
stats- och europeisk förvaltning (NEA) och en del drar nytta av dess verksamhet. De flesta 
medlemsförbunden i delregionen Västbalkan utnyttjar dock inte denna möjlighet, och skulle 
föredra lokala projekt.  
 
Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor  
Branschen sociala tjänster och sjukvårdsfrågor har också lidit hård press och EPSU:s 
medlemsförbund har deltagit i flera aktioner och strejker mot regeringars nedskärningsplaner 
och andra ekonomiska åtgärder.  
 
Avtalsförhandlingar  
Medlemsförbund och deras företrädare deltar aktivt i EPSU:s verksamheter, t.ex. den årliga 
konferensen i Bryssel, och i år hölls ett av de regionala avtalsförhandlingsmötena i Slovakien.  
 
Lista över EPSU:s verksamhet  
 
IMPACT ungdomsprojekt: Motivera unga arbetstagare att bli aktiva medlemmar  
(2 seminarier sponsrade av irländska facket IMPACT), hölls i Tjeckien den 16-18 april 2010 
och den 22-24 oktober 2010 för medlemsförbund från Tjeckien och Slovakien (39 deltagare) 
 
10:e EPSU/FES Energirundabordsmötet för Sydösteuropeiska energigemenskapens 
länder (samsponsrad av Friedrich Ebert-stiftelsen), hölls i Montenegro den 7-8 september 
2010 för energimedlemsförbund från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, 
Montenegro, Rumänien, Serbien, Slovenien och Ukraina (44 deltagare) 
http://www.epsu.org/a/6833  

Energimöte för Visegradländerna om kollektivavtal i energibranschen (samsponsrad av 
ungerska elfacket EVDSZ), hölls i Ungern den 22-23 april 2010 för energiförbund i Ungern, 
Tjeckien, Slovakien och Slovenien (35 deltagare) 

http://www.epsu.org/a/6464  

Seminarium om utvidgning av  Europeiska unionen (organiserad tillsammans med 13:e 
valkretsmötet för Centraleuropa och Västbalkan) hölls i Serbien den 2 juni 2010 för 
representanter för alla medlemsförbund i valkretsen Centraleuropa och Västbalkan (50 
deltagare) 
 
 

http://www.epsu.org/a/6833
http://www.epsu.org/a/6464
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Nordöstra Europa  
 
 
Trots tecken på ekonomisk återhämtning under 2010 var den ojämn i regionen, och 
arbetslöshet förblir hög i flera länder – 18,3 % i Litauen, 18,2 % i Lettland, 16,4 % i Armenien, 
och 16,2 % i Estland. 
 
Löner ökade i de flesta länder, men siffror för nominell lönetillväxt minskade under 2010 
jämfört med 2009, till exempel med 7 % i Armenien, 13 % i Vitryssland och med 28 % i 
Ukraina. Inflation var i själva verket mycket hög i somliga länder med påföljd att reallönen 
minskade i Vitryssland och Ukraina med 0,4 % och 9 %.  
 
Lönerna inom vården 2010 ökade i de flesta länder men nivån släpar ännu efter lönerna i 
resten av ekonomin. I de baltiska staterna implementeras inte lönerekommendationer, som 
innebär att läkare i EU länder inte bör tjäna mindre än två gånger landets genomsnittslön. Ett 
av de viktigaste skälen till löneskillnader mellan kvinnor och män här är att det främst är 
kvinnor som arbetar i offentliga sektorn. I somliga länder innehåller budgeten för 2011 ingen 
avsättning för löneökningar i offentliga sektorn.  
 
Trots att löner, pensioner och vissa socialförsäkringar ökade, ökade också antalet människor 
med löner under existensminimum i nästan alla regionens länder. Fattigdom är inte en fråga 
om ekonomiska resurser utan omfattar också att människor berövas tillfällen till utbildning, 
hälsa och bostäder, samtidigt som sociala utgifter skärs ned.  
 
Under den här tiden har fackliga organisationer inlett eller direkt deltagit i social dialog med 
regeringar och arbetsgivare, med viss framgång. I antikrisprogram har regeringar särskilt 
uppmärksammat stöd för den verkliga ekonomin, att skapa sysselsättning och öka 
efterfrågan inom landet.  
 
De fackliga organisationerna främjade ytterligare utvecklingen av integrering av Baltstaterna i 
EU och även Ukraina med EU, som ett viktigt medel att övervinna krisen. 
 
Fackförbund medverkade i att utarbeta de flesta offentliga programmen mot krisen vad gäller 
att skapa sysselsättning och underhåll, utbildning och omskolning av personal, 
yrkesutveckling och omskolning av avskedade arbetstagare, samt också hjälp till arbetslösa 
medborgare.  
 
Ibland har social dialog och säravtal med regeringar, arbetsgivare och fackliga organisationer 
lett till lönetillväxt, inklusive minimilöner, pensioner och socialförsäkringar. Men på grund av 
inflation, fördröjda löner, otillräcklig kontroll över priser kunde löneökningarna i praktiken inte 
förbättra människors situation eller öka deras efterfrågan.  
I de flesta valkretsländerna ökade inte offentliganställdas löner under 2010 vilket ledde till en 
reallöneminskning.  
 
I somliga länder i regionen förekom vissa förbättringar av tillämpning av arbetslagstiftningen. 
Verksamhet förekom att få ILO:s konventioner ratificerade, samt kontroller om de observeras 
vad gäller nationell lagstiftning, partsförhållandet i praktiken och inom socialpolitik.  
 
Samtidigt observerades inte alltid principen om socialt partnerskap. I många fall antogs 
viktiga beslut utan diskussion mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Arbetsgivare 
är obenägna att förhandla kollektivt, kom sent med information till fackliga organisationer om 
ändrade ekonomiska förhållanden och satte tryck på fackliga ledare och aktiva. De fackliga 
organisationernas ställning togs inte alltid med i beräkning, och därför hände det att facken 
drog sig ur förhandlingar och organiserade protester.  
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Verksamhet  
 
Armenien  

 Social dialog som metod att reglera social, arbetsmarknads- och ekonomisk utveckling i 
Armenien (Health Workers’ Union of Armenia) 

Vitryssland  

 Workshop om Social dialog på lokalt plan i offentlig hälsovård (Belarusian Trade Union of 
Healthcare Professionals) 

Estland, Lettland och Litauen  

 Social dialog och utmaningar för de baltiska staternas fackliga organisationer under den 
ekonomiska krisen (Trade Union of State and Self-Government Institution Workers of 
Estonia (ROTAL), Latvian Trade Union of Public Service Employees (LAKRS) och 
Lithuanian Trade Union of State Employees (LVDPS) 

Lettland  

 Sociala dialogens roll vid att tackla konsekvenserna av den finansiella krisen (Trade 
Union of Health and Social Care Employees of Latvia (LVSADA) 

Litauen  

 Omstrukturering av offentliga sektorn. Fackförbund för kvalitetstjänster och sociala 
garantier (Lithuanian Trade Union Federation of Public Services (LVPF) 

Ukraina 

 Fackets roll att skydda arbetstagarrättigheter vid privatisering av energiföretag (Energy 
and Electrical Engineering Industry Workers’ Union) 

 Workshop om fackliga organisationers roll med att skydda ungdomens sociala och 
ekonomiska och kulturella rättigheter och intressen (Health Workers' Union of Ukraine) 

 Att främja jämställdhet i kärnkrafts- och industriarbetarförbundet i Ukraina (Nuclear Power 
and Industry Workers’ Union of Ukraine (‘Atomprofspilka’) 

 Ledarutveckling för förbundets anslutna fackföreningars ledare (State Employees’ Union 
of Ukraine) 

 Förlikning och medling av arbetskonflikter (National Academy of Sciences of Ukraine 
Workers’ Union) 

 Starka fack - vägen till ett demokratiskt samhälle (Municipal Economy, Local Industries 
and Population Services Workers’ Union of Ukraine) 

 
Översättningar från engelska till ryska  
Dokument som översatts omfattar alla upplagor av tidskriften för offentliganställda FOCUS, 
PSI Women, PSI World News, EPSU Newsletter, epsucob@NEWS, ISKA:s och EPSU:s 
uttalanden, olika pressmeddelanden och publikationer, deklarationer, uttalanden av globala 
fackliga organisationer om den globala finansiella och ekonomiska krisen, G20 ledarnas 
möten i London, Internationella valutafondens och Världsbankens sessioner, samt många 
andra handlingar.  
 

http://www.epsu.org/r/121
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Sydösteuropa  
 
 
Under hela 2010 fortsatte situationen i regionen Sydösteuropa att försämras på grund av den 
globala krisen, som har inverkat i olika utsträckning på ekonomierna i regionens sex länder, 
Albanien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Moldova, Rumänien och Turkiet.  
 
Sociala dialogen har inte kommit någon vart, då regeringar tenderar att låtsas hålla en dialog 
och fattar ensidiga beslut, utan att verkligen samråda med arbetsmarknadens parter. I de 
flesta fallen hänvisar de till krav som tvingats på dem av Internationella valutafondens (IVF) 
eller EU:s låneavtal, och de påstår att föga kan förhandlas nationellt, särskilt i EU:s 
medlemsstater (Bulgarien och Rumänien) och kandidatländerna eller länder som vill bli 
medlemmar i EU (Albanien, Moldova, Turkiet). 
  
Reformåtgärderna som efterfrågats av IVF omfattar att minska eller sätta stopp för 
minimilönen och löner i offentliga sektorn, att ändra löne- och pensionssystem och börja med 
att kraftigt reducera bonus och andra betalningar som vissa grupper offentliganställda får 
inom sjukvård, utbildning och förvaltning.  
 
Rumänska regering minskade 2010 löner i statssektorn med 25 % gjorde sig av med den 
13:e lönemånaden för offentliganställda, införde nya skatte på livsmedelskuponger och 
realisationsvinster, och upphävde subventioner för semesterbiljetter. Regeringen försökte 
också minska pensioner och sociala förmåner med 15 %, men Rumäniens 
författningsdomstol fann att minskningen med 15 % var grundlagsstridig och åtgärden 
övergavs. Med utgång från ett löfte till IVF minskade rumänska regeringen antalet 
offentliganställda under 2010 med 88 000, från 1,378 miljoner i december 2009 till 1.29 
miljoner vid 2010 års utgång.  
 
Moldova är ett annat land som drabbats hårt av den globala finansiella och ekonomiska 
krisen, och hjälp från IVF är kopplad till att genomföra anpassningsåtgärder och 
strukturreformer, i stort sett av samma slag som i Rumänien. 
 
I Bulgarien har IVF "rekommenderat" ett stopp för pensioner och löner under 2010 och 
mindre ökningar under kommande år, samt en anpassning av pensionssystemet som 
omfattar en ökning av pensionsåldern och minsta antalet bidragsår som krävs för att få en 
pension.  
 
Arbetslösheten har ökat i de flesta länder i regionen, från 14,5 % i Turkiet till 6 % i 
Azerbajdzjan (flat). I Albanien uppgår den till 13,75 %, i Bulgarien 9,1 %, i Moldova 7,5 %, och 
i Rumänien 7,6 %. Det här är de officiella siffrorna, och de fackliga organisationerna hävdar 
att arbetslösheten verkligen är betydligt högre.  
 
Hög migration är en annan fråga som bekymrar facken och samhället i de flesta av 
regionens länder, särskilt bland vårdanställda. Ca 3 500 läkare har redan lämnat Moldova, av 
sammanlagt 10 000. I Rumänien har omkring 7 000 vårdanställda lämnat under senare och 
personalunderskottet uppgår nu till 41 000, av vilka 25 000 är läkare. Och utvandringsflödet 
fortsätter.  
 
I flertalet länder i sydöstra Europa införs lagändringar som begränsar arbetstagares och 
fackliga rättigheter, trots kraftigt motstånd från fackförbunden. Arbetslagen är under angrepp i 
Moldova och Rumänien, återigen på IVF:s "rekommendation". I Rumänien handlar större 
delen av ändringarna om att öka arbetskraftens flexibilitet, avskaffa centrala kollektivavtal 
och ersätta dem med branschavtal, eller t.o.m. avtal på företagsnivå, att i stor utsträckning 
använda visstidsanställning och förenkla friställningsförfaranden. Liknande ändringar är på 
väg i Moldova, där fackförbunden gjort kraftig motstånd. Nya regeringen i Moldova har visat 
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sig öppen för överläggningar med arbetsmarknadens parter och att inleda en dialog med 
fackförbunden om de planerade ändringarna av arbetslagstiftningen. I Turkiet har grundlagen 
ändrats (paragraf 53), och offentliganställda får nu förhandla kollektivavtal, men det är 
förbjudet för dem att organisera strejker.  
 
Fackliga rättigheter är fortfarande ett bekymmer i de flesta länderna i regionen. Den mest 
kritiska situationen är i Turkiet, där fackliga medlemmar ofta blir offer för orättvis uppsägning, 
fysiskt våld och juridiska trakasserier som innebär att de åtalas för "terrorism", vilket hände 
vårdsektionssekreteraren Seher Tümer. I en stad tvingades de kommunala arbetstagarna gå 
med i en annan fackförening, och när de vägrade utsattes de för påtryckningar, hot och t.o.m. 
exil. Fackets förtroendevalde fick ett sämre jobb och angreps, liksom kassören, fysiskt. 205 
arbetstagares arbeten ändrades och 105 arbetstagares anställningsavtal sades upp. 
 
Kring hela regionen har fackliga organisationer vidtagit en rad åtgärder. I Rumänien 
protesterade 30 000 medlemmar mot regeringens åtstramningsåtgärder den 19 maj 2010, 
och följdes av en storstrejk den 31 maj. Regeringen vägrade att förhandla med de fackliga 
organisationerna och fler protester organiserades från juni t.o.m. september 2010, och 
tusentals människor gick ut och demonstrerade. Den 15 juni stod 20 000 fackliga 
medlemmar och pensionärer som människokedja runt riksdagsbyggnaden och krävde att 
regeringen skulle avgå. Protesten ledde dock ingen vart och regeringen fortsätter att driva 
sin politik med minskade löner och enorma uppsägningar i offentliga sektorn. Under hösten 
2010 organiserade de rumänska fackliga huvudorganisationerna en antal enskilda protester 
under en veckas tid, vilket gjorde dem mindre effektiva.  
 
I Bulgarien höll centralorganisationen Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria 
(CITUB) en nationell protest den 7 oktober 2010 mot regeringens förslag att ändra 
pensionssystemet. Närmare 15 000 fackliga medlemmar, medborgare, pensionärer och 
studenter demonstrerade utanför nationalförsamlingen. Avsikten med de fackliga protesterna 
var att tvinga regeringen att ta tillbaka lagförslaget mellan första och andra behandlingen i 
nationalförsamlingen, och omedelbart inleda trepartsförhandlingar om innehållet och 
tidsfristerna för att genomdriva ändringar av pensionssystemet. 
 
Inom vården organiserade bulgarisk sjukvårdspersonal varningsprotester den 7 april, som är 
deras yrkeshelgdag, under mottot "Hälsovårdens dag - protestens dag". De invände mot det 
sätt som sjukvårdsreformer genomfördes i landet, med minskad finansiering för sjukvård och 
nedläggning av sjukhus. Protesterna återupptogs i november 2010, då vårdpersonalen på ett 
antal sjukhus inledde protester på en timme som avlöste varandra mot de allt sämre villkoren 
på sjukhus som resultat av att sjukvården i Bulgarien underfinansieras. 
 
I Turkiet genomförde offentliganställdas förbund en serie proteståtgärder till skydd för rätten 
att organisera och förhandla kollektivt, samt att protestera mot regeringens nyliberala politik. 
Över 300 000 personer samlades på Taksimtorget, i Istanbul, den första maj 2010, för första 
gången sedan 1977, då 37 personer dödades på torget. Sedan dess har polisen ofta använt 
tårgas, vattenkanoner och batonger för att skingra folksamlingar på torget som firar första 
maj. De fackliga organisationerna krävde sin rätt till föreningsfrihet, rätten att organisera, 
anställningstrygghet och ett säkert liv för alla människor.  
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Verksamhet  
 

 Seminarium om Kvinnor och avtalsförhandlingar – för Bulgarien och Rumänien (andra 
delen av ett projekt som började 2009) 

 SÖE valkretsmöte  
SÖE branschmöte för förbund i kommunala förvaltningar  

 Seminarium för unga arbetstagare i Bulgarien “Strategier för att locka ungdomar till 
facket"  

 Projekt om “Arbetsmiljö på arbetsplatsen” för Trade Union Federation of Health 
Employees of Albania (2:a delen)  

 Projekt om “Arbetsmiljö på arbetsplatsen” för Trade Union of Industrial Workers of Albania 
(2:a delen) 

 Planeringsseminarium, LO-TCO Projekt/Turkiet 

Verksamheterna i Albanien organiserades av berörda fackliga organisationer, med medel 
som anslagits av EPSU.   
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Ryssland och Centralasien  
 
 
EPSU:s kontor för Ryssland och Centralasien omfattar fyra länder (Ryssland, Tadjzikistan, 
Kazakstan and Kirgizistan) och 7 medlemsförbund, främst inom vården.  
 
 
Viktigaste politiska händelser:  
 
Regionens ekonomiska läge har haft en negativ effekt på nationella arbetsmarknader: 
sysselsättning har minskat, samtidigt som arbetslöshet och fattigdom ökat. Det föreligger ett 
allvarligt hot att sociala problem kan undergräva en ekonomisk återhämtning.  
 
I samband med den globala finansiella och ekonomiska krisen fortsätter social stratifiering 
och antalet låginkomstagare och fattiga ökar. Det tenderar att få folk att bli ointresserade av 
sitt hälsotillstånd och väcker tvivel om sjukvårdssystemens möjligheter att förbättra deras 
hälsa. För närvarande möter inte deras prestationer befolkningens förväntningar.  
 
De allvarliga sysselsättningsproblemen och ständiga krav från fackliga organisationer i 
Ryssland och Centralasien har förmått regeringar att i allt högre grad ingripa med reglering 
av arbetsmarknaden och socialförsäkringar. I de flesta fallen har åtgärderna utarbetats 
gemensamt med och med utgång från fackliga yrkanden.  
 
Enligt Rysslands självständiga fackliga federation ökade arbetslösheten under 2010, vilket 
innebär att sysselsättningssituationen blir minst lika svår som under 2009. Över 10 % av 
nyutbildade akademiker och studenter har inte lyckats få jobb, och siffran är mycket högre i 
somliga länder i regionen.  
Vidare finns det dold arbetslöshet, då arbetsgivare tillgriper diverse åtgärder som kortare 
arbetstid och obetald ledighet.  
 
Om minimilönen fastställdes över existensminimum skulle det verkligen avhjälpa antalet 
"fattiga arbetstagare". Minimilöner i regionen låg (med undantag för Kazakstan) under 
existensminimum, från €6 i Kirgizistan till €103 i Ryssland 2010 . 
 
Lönerna inom vården ökar långsamt i regionen, men släpar fortfarande efter genomsnittlöner 
i ekonomin. Löneskillnaden mellan branscher varierade förra året mellan 4 och 5,4 gånger. 
Den genomsnittliga nominella lönen för sjukvårdanställda var €30 i Tadjzikistan, €69 in 
Kirgizistan, €212 i Kazakstan och €374 i Ryssland, samtidigt som branschen fortsätter att lida 
av problemet med löner som släpar efter.  
 
Det ökar de sociala parternas roll och det åligger oss att öka våra insatser att teckna avtal på 
olika nivåer och kollektiva sysselsättningsavtal som erbjuder arbetstagare socialt och 
ekonomiskt skydd.  
För våra fackliga organisationer blir det allt tydligare att prioriteten måste vara att skriva 
bransch- och regionala avtal.  
 
Sjukvårdsanställdas förbund anser att detta är väsentligt, därför att förfarandet med att 
balansera nationella statsgarantiprogram och ekonomiskt stöd annars kan leda till en 
minskning av fri sjukvård, dvs. en direkt överträdelse av medborgarnas grundlagsenliga 
rättigheter, som garanteras under dessa länders aktuella lagstiftning.  
 
Det är därför önskvärt att medelsiktigt få upp finansiering till normen som rekommenderas av 
WHO för att trygga att nationella sjukvårdssystem fungerar, dvs. 5-7 % av BNP. Under tiden 
råder motsatsen i delregionens länder, och siffrorna för 2010 var 4,5 % i Ryssland, 3,5 % i 
Kirgizistan, 2,7 % i Kazakstan och 1,91 % i Tadjzikistan. 
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Ryska medlemförbund medverkande i europeiska aktionsdagen den 29 september och 
deltog i solidaritetsaktioner under parollen "Nej till åtstramning - ja till tillväxt!". Unga 
representanter för ryska offentliganställdas förbund organiserade tillsammans med Mikhail 
Shmakov, ordförande för ryska fackföreningskonfederationen (FNPR) en strejkvakt nära 
Europaparlamentet och utarbetade också ett solidaritetsbrev som skickades till EP.  
 
Vårdförbundet Russian Health Workers’ Union deltog i en trestegsprotest som organiserades 
av föreningen för ryska ideella fackförbund (vårdanställda, utbildningsanställda och 
kulturarbetare). Aktioner ägde rum i 78 ryska regioner, brev skickades till presidenten, 
statsministern samt hälso- och arbetsministrarna, med en analys av läget i ovanstående 
sektorer.  
 
Efter diskussioner i statsduman (riksdagen) sa dumans ordförande att lagstiftarna kommer att 
kräva ytterligare en tilldelning federala medel för vidare löneindexering för anställda vid 
federala budgetinstitutioner, samt att erbjuda mer ekonomiskt stöd för ryska federationens 
budget för att öka reallöner i stats- och kommunala förvaltningar i de ryska regionerna.  
 
Vid tredje omgången kollektiva aktioner den 10 november 2010, uppmuntrade styrelsen 
föreningens regionala kontor, fackföreningarnas regionala organisationer (inom utbildning, 
vård och kultur) att organisera massaktioner i alla ryska regioner för att visa arbetstagarnas 
stöd för de fackliga kraven och att fackföreningarna var beredda att försvara sina rättigheter 
och intressen med alla lagliga medel.  
 
2010 lade All-Russian Life-Support Workers’ Union (ALSWU) fram förslag till regeringens 
program mot krisen. ALSWU hävdade att staten skulle använda sektorerna bostäder, 
allmännyttiga verk och elektrisk stadstrafik för att stimulera efterfrågan inom landet. Vid sin 
5:e kongress i maj kritiserade fackförbundet regeringens reformer inom allmännyttiga verk 
och bostadsbranschen, då de inte gjorde någonting åt behovet för extra medel och 
investeringar.   
 
Valkretsmötet för Ryssland och Centralasien hölls den 28-29 juni i Dushanbe, Tadjzikistan. 
Deltagarna koncentrerade sig på medlemsförbundens verksamhet med hänsyn till den 
finansiella och ekonomiska krisen och på aktuella politiska händelser, samt fackliga initiativ 
om att genomföra EPSU:s kongressbeslut. Deltagarna antog verksamhetsberättelsen 2009, 
arbetsprogrammet för 2010 och diskuterade planer för 2011 med hänsyn till minskade 
projektanslag. På dagordningen stod också ekonomiska frågor, rekrytering av nya 
medlemsförbund och medlemsavgifter.  
 
Besluten som fattades vid valkretsmötet innebär att medlemsförbunden: 

 ska fortsätta att organisera valkretsmöten  

 godkänner ökningen av medlemsavgiften (EUR 0,1);  

 stöder och uppskattar delregionala Moskvakontorets verksamhet  

 förstår betydelsen av rekrytering som ett av svaren på den aktuella ekonomiska 
situationen  

 fortsätter projektarbetet i medlemsförbunden då det för dem är ett unikt tillfälle att 
organisera utbildningar (särskild i Tadjzikistan och Kirgizistan, med hänsyn till det 
ekonomiska läget i de länderna) 

 instämmer med att EPSU:s ungdomspolitik ska utvecklas  

 godkände ett brev å deras vägnar till stöd för demokratiska val i Kirgizistan och 
uppmanar alla länder att utlämna de enskilda som är involverade i inbördeskriget i 
Kirgizistan så att de kan ställas inför rätta (brevet bifogas till valkretsmötets protokoll)  
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EPSU:s verksamhet i Ryssland och Centralasien 2010  

 
EPSU organiserade under 2010, som svar på förfrågningar från medlemsförbund i länderna i 
Ryssland och Centralasien, flera verksamheter i regionen, se följande:  
 
1) Strategiskt ledningsseminarium, steg 2 - 4-6 april 2010 – Dushanbe, Tadjzikistan 
2) Avtalsförhandlingskompetens för unga arbetstagare i sjukvården, steg - 20-22 juli 2010 

- Bishkek, Kirgizistan 
3) Att utveckla unga aktiva - ungdomsseminarium för att utbilda fackliga utbildare, steg 2 

– 1-3 december 2010 
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Lista över viktiga dokument som utarbetats / antagits 2010 
 
 
Utvärdering av konsekvenser och effektivitet av EU:s upphandlingslagstiftning och -politik - 
gemensamt första bidrag till DG MARKT, november 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

http://www.epsu.org/a/7046  
 
EFS' svar, i samarbete med EPSU, på kommissionens samråd om on “smart reglering”, juli 2010 

http://www.epsu.org/a/6719  
 
Public rescue for more failed private finance institutions - a critique of the EC green paper on PPPs 
(Offentlig undsättning av ännu fler misslyckade privata finansinstitutioner - en kritik av Europeiska 
kommissionens grönbok och offentliga-privata partnerskap), av David Hall, PSIRU, mars 2010 (endast 

på EN) http://www.epsu.org/a/6347  
 
Critical Assessment of the Proposed European Union (EC) / Canada Comprehensive Economic and 
Trade Agreement (En kritisk bedömning av förslaget till omfattande ekonomiskt och handelsavtal 
mellan Europeiska union (Europeiska kommissionen) och Kanada), januari 2010 (EN/FR) 

http://www.epsu.org/a/6087  

 
Offentlig upphandling och Lissabonfördraget, EPSU:s underlag om att integrera sociala kriterier i 

offentlig upphandling, mars 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6214 

 
*** 
 
Europeisk social dialog: Sektorsövergripande riktlinjer för att tackla våld från utomstående och 
trakasserier på arbetet, EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, 

CoESS, juli 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6782  
 
EPSU/CEMR-EP Gemensamt uttalande till Europeiska rådets möte den 11 februari 2010 om den 

ekonomiska krisen (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6212  
 
**** 
 
EPSU/EURELECTRIC/EMCEF Gemensamt ställningstagande om smarta mätare, december 2010 

http://www.epsu.org/a/7126   (EN - översätts till FR/DE/ES/RU/RO/HU/SC/CZ) 
 
European Gas Industry Joint Submission to Consultation on: Towards a new Energy Strategy for 
Europe 2011-2020 (Europeiska gasindustrins gemensamma uttalande till samråd om: Mot en ny 

energistrategi för Europa 2011-2020), juli 2010 http://www.epsu.org/a/6653  
 
Joint Response from the Social Partners in the European Electricity Industry to DG Energy public 
consultation (Gemensamt svar från arbetsmarknadens parter i den europeiska elindustrin på DG 

Energis samråd), juni 2010 http://www.epsu.org/a/6648  
 
EPSU Contribution to ‘Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020’, a Social Chapter, 
(EPSU:s bidrag till "Mot en ny energistrategi för Europa 2011-2020", ett socialt kapitel) juni 2010 (EN) 

http://www.epsu.org/a/6606  

 
EPSU contribution to: ERGEG Public Consultation Paper on Draft Guidelines of Good Practice on 
Regulatory Aspects of Smart Metering for Electricity and Gas (EPSU:s bidrag till: ERGEG offentligt 
samrådsunderlag om förslag till riktlinjer för god praxis om regleringsaspekter av smarta mätare för el 

och gas), juni 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6816  

 
EPSU opinion on the year Network Development Plan of ENTSO-E (EPSU:s utlåtande om den årliga 

nätverksutvecklingsplanen från ENTSO-E), mars 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6411  

 

http://www.epsu.org/a/7046
http://www.epsu.org/a/6719
http://www.epsu.org/a/6347
http://www.epsu.org/a/6087
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http://www.epsu.org/a/6782
http://www.epsu.org/a/6212
http://www.epsu.org/a/7126
http://www.epsu.org/a/6653
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Final EPSU opinion on ERGEG Public Consultation Paper on Smart Grids (Slutligt utlåtande från 
EPSU om ERGEG samrådsunderlag om smarta ledningsnät), mars 2010 (EN) 

http://www.epsu.org/a/6337  

 
New Research on waste companies and waste trends in Europe (Ny forskning om avfallsföretag och 

avfallstendenser i Europa), av David Hall, PSIRU, februari 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6292  
 
EPSU contribution to the Regulators Discussion on Smart Meters (EPSU:s bidrag till reglerarnas 

diskussion om smarta mätare), januari 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6072  
 
*** 
 
Spanish government/TUNED agreement on formalisation of social dialogue in the state sector 
(Spanska regeringens/TUNED:s avtal om formalisering av social dialog i statssektorn), januari 2010 

(EN/FR/ES) http://www.epsu.org/a/6090  

 
EPSU:s fördrag om skatterättvisa, varför skatterättvisa är en del av lösningen på den globala 

ekonomiska och finansiella krisen, maj 2010 (EN/FR/DE/ES/SV) http://www.epsu.org/a/6595  

 
Minska löneklyftan mellan könen - genomföra resolutionerna om lika lön från EPSU:s kongress 2009 
Frågeformulär om skillnader mellan kvinnors och mäns löner, februari 2010 

(EN/FR/DE/ES/EL/IT/PT/SV/DA/FI/RU/RO/CS) http://www.epsu.org/a/6224  
 
Mot bättre lön och rättvisare lönesystem, EPSU:s checklista för samordning av information om 
kollektiva löneförhandlingar och lönesystem i den statliga sektorn och kommunförvaltning oktober 

2009 – februari 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6248  
 
*** 
 
Recruitment and Retention - A Framework of Actions (Rekrytering och kvarhållning - en handlingsram), 

17 december 2010 (EN) http://epsu.org/a/7158  
 
EU policy on social services of general interest (SSGI): Towards a “voluntary quality framework for 
social services?” (EU:s politik om sociala tjänster av allmänt intresse (SSGI): mot en "frivillig 

kvalitetsram för sociala tjänster?") EPSU:s underlag - oktober 2010 www.epsu.org/a/7057 
 
European healthcare services, multinational companies and a European healthcare market Major 
trends and eligibility for European Works Councils (Europeiska hälsovårdstjänster, multinationella 
företag och en europeisk hälsovårdsmarknad - större trender och grunder för europeiska företagsråd), 

av Jane Lethbridge, september 2010 www.epsu.org/a/6836  

 
Europeisk social dialog: Sektorsövergripande riktlinjer för att tackla våld från utomstående och 
trakasserier på arbetet, EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, 

CoESS, juli 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6782  

 
Pay and the gender wage gap in health and social care, report of EPSU Study on pay in the care 
sector in relation to overall pay levels and the gender pay gap in different countries in the European 
Union (Löner och skillnader i lön mellan kvinnor och män inom sociala tjänster och sjukvård, rapport 
om EPSU studie om löner i vården i förhållande till den allmänna lönenivån och skillnader i lön mellan 
kvinnor och män i olika länder i Europeiska unionen), av J. Pillinger, februari 2010 (EN) 

http://www.epsu.org/a/6271  
 
*** 
 
The wrong target – how governments are making public sector workers pay for the crisis (Fel mål - hur 
regeringar tvingar offentliganställda att betala för krisen), rapport från Labour Research Department 

december 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/7109  
 

http://www.epsu.org/a/6337
http://www.epsu.org/a/6292
http://www.epsu.org/a/6072
http://www.epsu.org/a/6090
http://www.epsu.org/a/6595
http://www.epsu.org/a/6224
http://www.epsu.org/a/6248
http://epsu.org/a/7158
http://www.epsu.org/a/7057
http://www.epsu.org/a/6836
http://www.epsu.org/a/6782
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Möten 
 
 

EPSU:s STYRANDE ORGAN  

STYRELSEN www.epsu.org/r/26   
 
37:e styrelsemötet  

 
27-28 maj 

 
Bryssel 

 
www.epsu.org/a/6596  

38:e styrelsemötet  8-9 november Bryssel  
    
Finansarbetsgruppen  27 januari 

26 maj 
17 september 

  

   
JÄMSTÄLLDHETS-
KOMMITTÉN  

 www.epsu.org/r/28  

 
15:e mötet med Kvinno- och 
jämställdhetskommittén  

 
15 april 

 
Bryssel 

 
 

 
EPSU:s FASTA KOMMITTÉER    

Sociala tjänster och sjuk-
vårdsfrågor 

www.epsu.org/r/2   

 
32:a mötet med fasta kommittén om sociala 
tjänster och sjukvårdsfrågor  

 
12 april 

 
Bryssel 

 
 

33:a mötet med fasta kommittén om sociala 
tjänster och sjukvårdsfrågor 

28 oktober Luxemburg  

EPSU gemensam workshop LRG-HSS om 
äldreomsorg 

27 oktober Luxemburg  

    
Social dialog www.epsu.org/r/20  

 
 

Arbetsgrupp “Rekrytering och kvarhållning" 
 

23 mars  
22 september 
18 november 

  

Social dialogkommitté sjukhussektorn 
Plenarmöte  

3 juni 
17 december 

Bryssel 
Bryssel 

http://epsu.org/a/6164 
http://epsu.org/a/7032 
 

Arbetsgrupper  18 januari 
23 mars  
22 september 
18 november 

  

Styrgrupp  12 maj   
    

Stats- och europeisk förvaltning www.epsu.org/r/4  
    
33:e mötet med fasta kommittén för stats- och 
europeisk förvaltning 

29-30 mars  Bryssel  

34:e mötet med fasta kommittén för stats- och 
europeisk förvaltning 

13 oktober Luxemburg www.epsu.org/a/5598 
 

    
Övrig verksamhet    
Möte med nätverket för kriminalvård 
 

12 maj Bryssel www.epsu.org/a/6545  

Social dialog stats- och 
europeisk förvaltning 

www.epsu.org/r/62  
 

 

Möte med EU:s ordförandeskap 11 januari Madrid www.epsu.org/a/6090  
Projektgruppsmöten 9 mars  Madrid  

http://www.epsu.org/r/26
http://www.epsu.org/a/6596
http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/r/20
http://epsu.org/a/6164
http://epsu.org/a/7032
http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/a/5598
http://www.epsu.org/a/6545
http://www.epsu.org/r/62
http://www.epsu.org/a/6090
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24 juni 
 

Bryssel  

Plenarmöte DG/TUNED - Informell social 
dialog EUPAN/TUNED & 
TUNED/ARBETSGIVARE Plenarmöte 

15 juni Madrid www.epsu.org/a/6165  

    
DG/TUNED Informell social dialog - arbets-
grupp - Inverkan av krisen på centrala 
statsförvaltningar 

23 november Bruges www.epsu.org/a/6982  

TUNED/ DGn för offentlig förvaltning och 
lansering av SD kommitté för centrala 
statsförvaltningar 

17 december Genève www.epsu.org/a/7159  

    
    

Kommunförvaltning  www.epsu.org/r/3 
    
34:e fasta kommittén för kommunförvaltning  1-2 mars  Bryssel  
35:e fasta kommittén för kommunförvaltning 26 oktober Luxemburg  

 
Övrig LRG verksamhet 

  

    
EPSU LRG-HSS gemensam workshop om 
äldreomsorg 

27 oktober Luxemburg www.epsu.org/a/6992  

EPSU/ETUI workshop om “Arbetsvillkor och 
arbetsmiljöfrågor för brandmän” 

10-12 juni Wien   www.epsu.org/a/6605  

Styrgrupp för brandmäns nätverk 11 mars  Bryssel www.epsu.org/r/315  
Europeisk social dialog kommitté i branschen 
kommunal och regional förvaltning 

Www.epsu.org/r/73  

Plenarmöte med europeisk social dialog 
kommitté i branschen kommunal och regional 
förvaltning 

25 maj 
10 december 

Bryssel www.epsu.org/a/6162 
www.epsu.org/a/7021  

SD LRG arbetsgrupp  4 februari Bryssel  
Arbetsgruppsmöte om att samtidigt främja 
välmående på arbetet och effektiva tjänster 

27 april Bryssel www.epsu.org/a/6830   

    
Allmännyttiga verk www.epsu.org/r/16   
32:a mötet med fasta kommittén om 
allmännyttiga verk 

26 februari Bryssel  

33:a mötet med fasta kommittén om 
allmännyttiga verk 

22 september Bryssel  

Social dialog i elbranschen www.epsu.org/r/63  
 
Arbetsgrupp om social dialogue elektricitet 

 
4 mars  
5 oktober 

 
Bryssel 
Bryssel 

 
www.epsu.org/a/6314  
www.epsu.org/a/6922 

Social dialogkommitté för elbranschen, 
plenarmöte  

23 juni 
14 december 

Bryssel 
Bryssel 

www.epsu.org/a/6646 
www.epsu.org/a/7119  

Styrkommittéer gemensamt projekt om klimat-
förändring, inverkan på sysselsättning och 
principer för rättvis omställning för elbranschen 
i Europa 

5 februari 
20 april 
22 juni 
4 oktober 
28 oktober 

Bryssel www.epsu.org/r/536  

Gemensam konferens med arbetsmarknadens 
parter om klimatförändring, inverkan på 
sysselsättning och principer om rättvis 
omställning för elbranschen i Europa 

13 december Bryssel www.epsu.org/a/7118  

Social dialog i gasbranschen  www.epsu.org/r/98  
 
Social dialog gasprojekt FU 

 
20 januari 

 
Essen 

 

Social dialogkommittén för den europeiska 
gasbranschen  

Arbetsgrupp: 
- 19 mars  
- 9 september 
Plenarmöte:  

 
Bryssel 
Bryssel 
 

 
www.epsu.org/a/6369 
www.epsu.org/a/6835 
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17 november Bryssel www.epsu.org/a/7043  
SD Gas om företagens sociala ansvar 21 maj   

 
Övrig verksamhet 

 

EPSU/ETUI Workshop om Europeiska 
unionens vägkartor för energi 2050 

10 mars  Bryssel www.epsu.org/a/6330  

EPSU/ETUI Workshop om superlinjenät 
europeiska nätverk 

11 mars  Bryssel www.epsu.org/a/6334  

    
Sydösteuropeiska (SÖE) energigemenskapen www.epsu.org/r/239  
    

Avfall www.epsu.org/a/1061  
Utvecklingen med SITA - omstrukturering av 
multinationellt företag: att tackla inverkan av 
krisen genom kraftigare gränsöverskridande 
facklig samordning 
 

19 januari Bryssel www.epsu.org/a/6048  

    
Europeiska företagsråd www.epsu.org/r/69   
EPSU:s EWC samordnares nätverk - 25 februari 

- 21 september 
Bryssel 
Bryssel 

www.epsu.org/a/6283    
www.epsu.org/a/6865  

    
EWC – Att lära sig och utöva, ett projekt för  
europeiska energibranschen  

- 24 mars  
- 8 juni 

Bryssel www.epsu.org/a/6380  
www.epsu.org/a/6592  

    
EON Performance to WIN -  
omstrukturering av multinationellt företag: att 
tackla inverkan av krisen genom kraftigare 
gränsöverskridande facklig samordning 

26 januari Bryssel www.epsu.org/a/5994  

Samordning av avtalsförhandlingar www.epsu.org/r/87  
EPSU:s projektkonferens: EPSU:s konferens 
om social dialog och avtalsförhandlingar 
Anständigt arbete i offentliga tjänster  
 

7-8 december Bryssel www.epsu.org/a/6130  

Avtalsförhandlingar i energibranschen i 
Central- och Västeuropa  

21 april Bryssel www.epsu.org/r/427  

    
EFS' STYRELSE  
EFS' styrelse 9-10 mars  

1-2 juni 
13-14 oktober 
1-2 december 

Bryssel 
 

 

ÖVRIG VERKSAMHET  
EFS SC (EiFs)  Bryssel  
EFS styrkommitté  4 februari 

9 mars  
20 april 
1 juni 
21 september 
13 oktober 
18 november 
1 december 

Bryssel 
 

 

    
ISKA:s styrelse 17-19 november Genève  

http://www.epsu.org/a/7043
http://www.epsu.org/a/6330
http://www.epsu.org/a/6334
http://www.epsu.org/r/239
http://www.epsu.org/a/1061
http://www.epsu.org/a/6048
http://www.epsu.org/r/69
http://www.epsu.org/a/6283
http://www.epsu.org/a/6865
http://www.epsu.org/a/6380
http://www.epsu.org/a/6592
http://www.epsu.org/a/5994
http://www.epsu.org/r/87
http://www.epsu.org/a/6130
http://www.epsu.org/r/427


 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

Europeiska federationen 

för offentliganställdas förbund (EPSU) 

 

 

Det är den största federationen i EFS och omfattar 8 miljoner offentliganställda från 

över 250 fackförbund; EPSU organiserar arbetstagare inom energi-, vatten- och 

avfallsbranschen, sociala tjänster och sjukvården, kommunal och statsförvaltning i 

alla Europas länder, inklusive EU:s östra grannländer. EPSU är Internationalen för 

kommunalanställdas (ISKA) erkända regionalorganisation.  

 

Mer information om EPSU och vår verksamhet finns på: www.epsu.org  
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