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Inledning 
 
 
I slutet av november och början av december begärde EPSU:s medlemsförbund i Europa 
alternativ till de åtstramningsåtgärder, som undergräver offentliga tjänster och 
offentliganställda. Europeiska aktionsdagen den 30 november stod i centrum för fackliga 
insatser, strejker, demonstrationer, debatter och offentliga möten i hela Europa (se 
www.epsu.org/a/8178).  
 
Aktionsdagen var en välgörande signal i slutet av ett år då EPSU:s medlemsförbund ställts 
inför de värsta angreppen på offentliga tjänster, på arbetstillfällen i offentliga sektorn, på 
lönebildningssystem, pensioner, avtalsförhandlingar och fackliga rättigheter i många länder i 
Europa under de senaste 20 åren. Angreppen berättigas av många EU och nationella 
politiker som enda sättet att handskas med statsskulder, trots att orsaken till skulderna 
bottnar i räddningen av konkursmässiga banker, som i började utlösa den finansiella och 
ekonomiska krisen. Den förhärskande nyliberala doktrinen ser minskade välfärdsutgifter som 
en politisk framgång, samtidigt som en växande ojämlik fördelning av välstånd, ökande 
fattigdom, ökande otryggt arbete och ungdomsarbetslöshet ses som oundvikliga 
biomständigheter för ensidigt påtvingade åtstramningsåtgärder.  
 
Massprotester mot denna orättvisa, ideologiskt drivna politik växer i många av Europas 
länder. I många fall står fackliga organisationer i frontlinjen för dessa aktioner. 
 
Alla dessa satsningar har hittills inte lett till en ändring av de politiska huvudströmningarna. 
Tvärtom beslöt EU:s toppmöte den 9 december att införa ett nytt mellanstatligt fördrag, med 
en finanspolitisk pakt som ska tvinga budgetdisciplin på medlemsländer som överskrider 
gränsen på 3 % underskott av BNP. Ett fördrag av det här slaget innebär en lagstadgad 
åtstramningspolitik, som kraftigt hämmar politiska möjligheter till en alternativ ekonomisk 
strategi, som främjar hållbar tillväxt och sysselsättning. I skrivande stund inkallade EFS 
styrgrupp ett extramöte den 25 januari och beslöt att motarbeta fördraget.  
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
 

http://www.epsu.org/a/8178
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Avsnitt I: Stora politiska händelser  
 
 

Den finansiella och ekonomiska krisen – Nej till åtstramning, 
prioritera sysselsättning  

http://www.epsu.org/r/447 
 
Europeiska unionen och länderna i eurozonen genomgår den värsta krisen i sin historia. 
Krisen påverkar arbetande män och kvinnor, familjer och samhällen. Bland de åtgärder som 
nyligen vidtagits av EU:s institutioner (EU-kommissionen, europaparlamentet, rådet och 
europeiska centralbanken) märks:  

 Utökning av europeiska finansiella stabilitetsfaciliteten (EFSF) och att ge den nya roller, 

 Godkännande av europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) samt 

 Antagande av det så kallade 6 pack paketet om ekonomisk styrning, som syftar till att 
förhindra och rätta till alltför stora underskott, alltför stora skulder och makroekonomisk 
obalans, och fastställer krav på nationella budgetramar.  

Trots alla dessa initiativ fortsätter oordningen på finansmarknaderna och ekonomisk tillväxt 
har brutit samman. 
 
Fel målgrupper 
 
EPSU har gång på gång påpekat att många av EU-institutionernas förslag på senare tid 
inriktats på fel målgrupper. Statliga underskott är en konsekvens av den ekonomiska krisen, 
inte orsaken till den. Roten till krisen ligger i det otyglade finanssystemet efter dess 
avreglering och försvagade kontroll och översyn. Regeringar måste vidta åtgärder att tygla 
det finansiella systemet. EPSU har i kraftiga ordalag uttryckt sitt motstånd mot 
europluspakten och paktens metod att använda löner som instrument för (konkurrenskrafts-) 
anpassning.  EPSU förkastar snedvridningen emot offentliga utgifter och offentliga tjänster i 
EU:s nya lagstiftning om förebyggande and korrigerande åtgärder vad gäller statsskulder och 
-underskott. De åtstramningsåtgärder som påtvingats har lett till lönestopp, såväl som 
minskade löner och arbetstillfällen. EPSU:s forskning visar att dessa åtgärder inverkar 
särskilt negativt mot kvinnor, och riskerar att vända alla eventuella framsteg i EU om 
jämställdhet och lika lön. Det finns andra bevis på att fattigdom växer i EU.  
 
Reglera det finansiella systemet – sätt stopp för spekulering  
 
Tumultet på finansmarknaderna har fortsatt, trots att paketet med sex lagstiftningsakter om 
ekonomisk styrning antagits, och återigen såg medlemsstaterna sig nödsakade att stöda och 
t.o.m. förstatliga banker. Det är ytterst angeläget att fortsätta och återuppliva försöken att 
reglera finansinstitutioner och marknader. Inga framsteg har gjorts vad gäller att: 

 Skilja spekulativ investeringsverksamhet i banker från den vanliga handels- och 
privatkundsverksamheten  

 Förbjuda spekulation  

 Minska storleken på finansinstitutioner. Många finansinstitutioner är fortfarande så stora 
att regeringar inte vågar riskera att de går omkull, och räddar dem därför till ett högt pris 
för skattebetalarna  

  Reglera bonusar och koppla dem till finansinstitutionernas långsiktiga mål med inriktning 
på sysselsättning och investeringar i den gröna ekonomin. 

 

http://www.epsu.org/r/447
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Grekland, Portugal, Irland… 
 
Åtstramningsåtgärderna eller anpassningsprogram som tvingats på Grekland har haft en 
katastrofal inverkan på landets ekonomi och på samhället. Arbetslöshet, i synnerhet 
ungdomsarbetslöshet, ökar samtidigt som BNP faller och förutsägs fortsätta att åter falla 
under 2012. Offentliganställda, dvs. människor med genomsnitts- eller låga inkomster ser 
sina löner minska enormt, jobben hotas och budgeten för de offentliga tjänster de utför skärs 
kraftigt ned. Det leder till försämrade och t.o.m. nedlagda tjänster. Ojämlikhet förblir hög, 
fattigdom ökar liksom brottslighet, självmord och prostitution. Folkhälsan försämras allmänt, 
och bl.a. HIV ökar, i takt med att socialtjänstprogram med inriktning på narkomaner upphör. 
Folk går mindre ofta till läkare eftersom de inte har råd att betala räkningen. Liknande 
tendenser rapporteras också från Irland och Portugal, såväl som andra länder. Europas 
kulturarv är under angrepp genom budgetminskningar för museer, bibliotek, orkestrar, osv. 
Regeringar skär ned bidrag till naturvård.  
 
Europeiska centralbanken (ECB) 
 
ECB:s ingripanden har flera gånger kritiserats av EPSU. Deras ingrepp i Grekland och andra 
länder, som Irland, där ECB:s representant hävdade att minimilönen skulle sänkas (12 
september 2011), ligger långt utanför bankens mandat, särskilt som deras s.k. 
rekommendationer i stort tolkas som villkor som föreskrivs om länder ska få hjälp av ECB. I 
ett brev som läckt ut till Italiens regering förordade ECB mer decentralisering av 
avtalsförhandlingar och enklare regler att avskeda arbetstagare som ersättning för 
nuvarande trygghetslagstiftning. ECB skrev “Regeringen bör dessutom fundera på att 
allvarligt minska kostnaderna för offentliganställda genom att stärka regler för 
personalomsättning, och, om så krävs, minska löner.” ECB rekommenderade “En omfattande, 
långtgående och trovärdig reformstrategi, inklusive fullständig liberalisering av kommunala 
offentliga tjänster och professionella tjänster behövs. Det här borde särskilt gälla utbudet av 
kommunala tjänster genom privatisering i stor skala.” De här rekommendationerna ska ses i 
samband med folkomröstningen i juni 2011, då italienska folket röstade överväldigande NEJ 
till privatisering av kommunala lokala tjänster.  
 
Löneskyddsklausul 
 
EPSU välkomnar att Europaparlamentet har säkrat en s.k. löneskyddsklausul i lagstiftningen 
om makroekonomisk obalans. Texten i artikel 1b av denna klausul lyder: “Tillämpning av 
denna förordning skall fullständigt respektera EUF fördragets artikel 152 och 
rekommendationerna som utfärdas under denna förordning skall respektera nationella seder 
och institutioner för lönebildning. Den skall ta hänsyn till artikel 28 av Europeiska unions 
stadga om grundläggande rättigheter, och skall därför inte påverka rätten att förhandla, sluta 
och genomdriva kollektivavtal och att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
lagstiftning och sed.”   

 
De praktiska konsekvenserna av denna klausul är att EU-kommissionens rekommendationer 
om kollektiva avtalsförhandlingar och löner inte kan genomtvingas. Ändå har 
avtalsförhandlingssystem angripits i flera länder i Europa, särskilt i de nya medlemsstaterna, 
och länder i EU:s östra grannskap.  
 
Nya samhällsrörelser  
 
I flera länder har gräsrotsrörelser dykt upp, som är kritiskt inställda till politiker och bankirer, 
som förkastar åtstramning och föreslagit alternativ. Rörelsen 15 M i Spanien har utarbetat en 
serie politiska förslag, många av vilka facket kan stödja. Likaså har Occupy Wall Street 
rörelsen fått stöd från de fackliga organisationerna i USA. Slagordet We are 99% (Vi är 99%) 
fick stor uppmärksamhet. Många som deltar i dessa rörelser är också fackliga medlemmar. 
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Europeiska sociala forumet, som för samman många grupper som kritiserar den 
dominerande ekonomiska politiken har kommit till liv igen. EPSU delar dessa rörelsers 
önskan att få en ändring av den aktuella ekonomiska politiken, som för närvarande bygger 
på betrodda, beprövade och misslyckade recept. Många fackförbund utforskar gemensamma 
positioner med de här rörelserna. EPSU kommer att fortsätta att verka inom Spring Alliance, 
som för samman EFS, Europeiska miljöbyrån European Environmental Bureau, Europeiska 
sociala plattformen och utvecklings-NGO. EPSU arbetar vidare med flera andra 
betydelsefulla grupper, som europeiska nätverket mot fattigdom European Anti-Poverty 
Network och koalitionen Alter-EU Coalition.  
 
 

Förbättra den offentliga sektorns inkomster – rättvisare och mer 
effektiva skattesystem  

http://www.epsu.org/r/575  
 
Finansiell transaktionsskatt: 
 
Under 2011 kom stöd för att införa en europeisk FTT in i de politiska huvudströmningarna.  
Med hänsyn till att G20 misslyckades med att införa en global FTT 2010 har satsningarna 
inriktats på att införa en FTT på EU nivå, som ett första steg i riktning mot en global FTT. 
EPSU gick med i koalitionen Europeans for Financial Reforms coalition (EFFR) tillsammans 
med EFS, socialdemokraterna, miljöpartiet och sociala NGO.  
 
Genom EFFR har stöd erhållits från:  

 Europaparlamentet (Podimatarapporten den 8 mars) 

 17 regeringar i eurozonen (slutsatser den 11 mars), fast det följdes av en motgång i 
Europeiska rådet den 25 mars  

 
EU-kommissionen gjorde först motstånd, men lade sedan fram ett förslag till direktiv om en 
FTT i EU den 28 september. 
EPSU välkomnade i princip förslaget till direktiv, liksom EFS och andra (se 
http://www.epsu.org/r/575 och http://europeansforfinancialreform.org/en).  
Förslaget ger bred täckning för 85 % av alla finansiella transaktioner mellan finansiella 
institutioner, en minsta skattesats på 0,1 % på aktier och obligationer och 0,01 % på derivat, 
som skulle alstra €57 miljarder om året. Intäkter kan finansiera både nationella och EU 
budgetar. 
 
Förslaget kräver dock samstämmighet i rådet, och om det misslyckas diskuteras ett alternativ 
för eurozonen. EPSU:s pressmeddelande och utskick om FTT: http://www.epsu.org/r/575.  
 
Skattetendenser i EU-27  
 
EPSU sammanträdde i juli med skattekommissionär Šemetas kabinett och tog bl.a. ta upp 
skattetendenser och begärde en diskussion om gemensamma kriterier för mer rättvis och 
progressiv beskattning i Europa. EU-kommissionen uttryckte intresse och erbjöd EPSU en 
plats i en skattearbetsgrupp som ska inrättas, och vi kommer att följa upp det. 
 
Skattetendenser förblir regressiva och tendensen förvärras:  
 

 Statsskulder studsade från under 60 % av bruttonationalprodukten (BNP) 2007 till 80 % 
2010 och statsunderskott från 14 till 6,4 % under samma period. Det är uppenbart att 
statsskulder och -underskott inte är orsaken till den finansiella och ekonomiska krisen, 
utan en av konsekvenserna av den. 

http://www.epsu.org/r/575
http://www.epsu.org/r/575
http://europeansforfinancialreform.org/en
http://www.epsu.org/r/575
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 Förhållandet mellan skatter och BNP fortsätter att falla, har nått 38,4 % 2009 jämfört 
med 39,7 % 2007 och 40,6 % 2000. Kommissionens prognos för 2011 är att andelen 
kommer att falla ytterligare, till under 38 %. 

 Arbete fortsätter att vara den största skattekällan, utgör närmare hälften av alla 
skatteintäkter, och följs av konsumtionsskatter på ca en fjärdedel och kapital på något 
över en femtedel 

 Under de senaste tio åren har genomsnittsliga (nominella) bolagsskatter fallit med 8,7 % 
och genomsnittet i EU ligger idag på 23,2 %. Den lägsta bolagskatten har Bulgarien och 
Cypern (10 %) och Irland (12,5 %), den högsta Malta (35 %), som följs av Frankrike och 
Belgien (exklusive skatterabatter, som driver ned den reella skattesatsen/basen) 

 Den högsta inkomstskatten har fallit med 7,6 % till 37,1 % i EU-27. Lägsta skatten har 
Bulgarien 10 %, Sverige har den högsta (56,4 %), samt Belgien och Nederländerna 

 Momsen har i genomsnitt ökat från 19,4 % 2008 till 20,7 % 2011. Hälften av 
medlemsstaterna har ökat momsen, de högsta ökningarna har skett i Ungern, Rumänien, 
Grekland och Lettland  

 Frågan om finanssektorn borde åläggas nya skatter som komplement till reglering 
dryftades, inte minst i samband med den enorma statliga räddningsaktionen av 
branschen. Åtgärder i den riktningen har dock varit sporadiska, trots att en central faktor 
i krisen var koncentrationen av tillgångar. Vi påminner om att EU-kommissionen mellan 
oktober 2008 och 2010 godkände statligt stöd till finanssektorn på €4,5 biljoner 
(statsstöd och garantier) i hela EU. 

 
Direktiv om administrativt samarbete för att bekämpa skatteflykt och -fusk  
 
Den 15 februari antog rådet ett direktiv om att förstärka administrativt samarbete inom direkt 
beskattning för att bättre bekämpa skatteflykt och -fusk. Det ersätter direktiv 77/799/EEG, 
som varit grunden för skattesamverkan sedan 1977. 
 
Det gäller alla skatter som tas ut av eller å medlemsstaters vägnar, inklusive kommuner, med 
undantag av moms, tullar eller accis, som täcks av andra EU-lagar, och bidrag till 
socialförsäkringar (arbetsgivaravgifter).  
 
Direktivet söker tillfredsställa medlemsstaternas ökande behov av ömsesidigt stöd – i 
synnerhet genom att utbyta information – som gör det möjligt att bättre bedöma vilka skatter 
ska betalas, då skattebetalarna blivit mer rörliga och att antalet gränsöverskridande 
transaktioner ökar. 
 
Direktivet välkomnas då det eventuellt kan bidra till att bekämpa skatteflykt och skatteparadis, 
under förutsättning att skatteförvaltningarnas materiella och mänskliga resurser motsvarar de 
politiska målsättningarna. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén delar också denna 
uppfattning i sitt remissvar om direktivet ”att anpassa det administrativa systemet till de nya 
kraven innebär att det är nödvändigt att säkra att skattemyndigheterna har de materiella och 
mänskliga resurser som fordras. Vi uppmärksammar särskilt behovet att utbilda tjänstemän, 
vilket i många fall kommer att kräva ytterligare tilldelning av budgettillgångar”.  
 
Tidsfristen för införlivning av direktivet i nationell lagstiftning är 1 januari 2013. 
 
EPSU:s handlingsplan mot skattefusk  
 
EPSU har haft kampen mot skattefusk och upphävande av skatteparadis som politiskt mål 
sedan 2000. 
 
EPSU:s kongress 2009 antog en resolution om krisen, som prioriterar kraven att “bli av med 
skatteparadis, ta itu med skattefusk och korruption”.  
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Resolutionen följdes av EPSU:s stadga för skatterättvisa i Europa, som antogs i maj 2010. 
Stadgan förklarar att det är en stor ekonomisk, social och hållbar utvecklingsutmaning att 
återfordra förlorad skatt, att skattefusk främst utövas av stora företag och enskilda rika 
individer, att fler, inte färre resurser måste sättas in i skatteförvaltningar för att kräva tillbaka 
de uppskattningsvis €200-250 miljarder som årligen försvinner genom skattefusk i Europa 
(baseras på en uppskattning av skattefusk som EU-kommissionen gjort på cirka 2 % till 
2,5 % av BNP på EU-nivå). Stadgan upprepar vad som nu allmänt erkänns, nämligen att 
skattefusk inte har några gränser, och det behövs samverkan i EU och internationellt, 
grundad på öppenhet och informationsutbyte för att göra något åt det.  
 
Skatteflykt anses inte allmänt vara en brottslig handling, vilket däremot skattefusk är. Men 
skillnaden mellan dessa företeelser är så pass hårfin att de används omväxlande. Båda hotar 
statens intäkter och finansieringen av offentliga tjänster, och därför måste båda angripas. 
 
Målet för EPSU:s kampanj mot skattefusk är att få politiska beslutsfattare, nationellt och i EU, 
att förstå att nedskärningar och besparingar av skatteförvaltningar kommer att bli: 

 Ekonomiskt osunt, dyrt för samhället då det skapar arbetslöshet  

 Skattefuskvänligt: ju färre resurser skatteförvaltningar har desto mer kommer 
skatteklyftorna att växa  

 Socialt orättvist eftersom de mindre välbärgade betalar räkningar för de förmögna, som 
inte betalar sin andel. 

Under 2012 hålls tre planeringsmöten, ett i Bryssel för att ta fram kampanjmaterial, ett för att 
lansera verksamheten, kanske i Danmark, och ett tredje i ett annat land där skatterna 
minskat mest, eller som kan betraktas som skatteparadis. 
Det finns också planer att lansera en europeisk termin för skatteflyktingar, som ska 
sammanfalla med EU:s ekonomiska styrningstermin. 
 
 

Arbetstid  

Andra stegets samråd med arbetsmarknadsparterna i EU inleddes i december 2010 och 
avslutades den 28 februari 2011.  
Ett första möte med EPSU:s arbetsgrupp om EU-kommissionens andra samråd om 
omarbetning av arbetstidsdirektivet ägde rum den 18 februari http:/www.epsu.org/a/7354. 
 
Kommissionen gav ut två betydande handlingar tillsammans med meddelandet. Den ena var 
den egna tillämpningsrapporten, som EPSU och EFS länge krävt skulle ges ut. Den andra 
var en konsekvensbedömningsrapport av den internationella konsultfirman Deloitte. 
Tillämpningsrapporten bekräftade att det finns många exempel på medlemsstater som inte 
tillämpat direktivet på rätt sätt, eller överfört i lag Europadomstolens viktiga beslut om bakjour 
(SIMAP, Jaeger, Dellas). Den bekräftade också att det brittiska enskilda undantaget spridits 
till fyra andra länder, där det kan tillämpas över hela näringslivet, och till ytterligare elva 
länder, där det kan tillämpas i speciella branscher, främst inom vård och larmtjänster.  
 
Deloittes rapport är värdefull på många sätt då den ger stöd för ett antal viktiga fackliga 
argument om hälso- och säkerhetsaspekter av lång arbetstid. Den ger i många avseenden 
heller inte särskilt övertygande stöd för EU-kommissionens ståndpunkt. Belägg för 
arbetstidens inverkan på konkurrenskraft och produktivitet är t.ex. öppen för debatt, då vissa 
delar av deras tydligaste data pekar på att kortare arbetstid leder till ökad produktivitet.  
 
EPSU:s sekretariat använde vissa delar av Deloittes material vid utformning av sitt svar på 
samrådets andra steg. Det fanns ingenting i kommissionens meddelande som fick EPSU att 
ändra den ståndpunkt, som uttryckts i samrådets första steg. Svaret stöddes också efter 
diskussioner vid ett nätverksmöte för brandmän den 10 februari, och vid arbetsgruppsmötet 
om arbetstid den 18 februari. Det blev också uppenbart av en EFS konferens (8-9 februari) 
och EFS projektgruppsmöte om arbetstid (9 februari) att somliga stora fackliga 

http://www.epsu.org/a/7354
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centralorganisationer också har samma inställning till de viktigaste frågorna som togs upp i 
samrådet. EPSU respons på samrådets andra steg har, liksom EFS svar, påpekat att 
kommissionen inte tar hänsyn till direktivets jämställdhetsaspekter. Genom att argumentera 
att det enskilda undantaget bör hållas kvar gör kommissionen i själva verket ingenting för att 
utmana kulturen med lång arbetstid, som diskriminerar mot kvinnor, som inte kan matcha 
sina manliga kollegors arbetstid, och gör det svårare för arbetande föräldrar att få en bra 
balans mellan arbete och privatliv. 
 
Remissvarets mest betydande slutsats är: “EPSU anser att flera av de viktigaste 
arbetstidsfrågorna, inklusive det enskilda undantaget och bakjour, har konsekvenser för ett 
antal av näringslivets branscher och att om förhandlingar skulle äga rum borde de därför vara 
branschövergripande. Som lägsta anspråk vid förhandlingar skulle EPSU begära att det 
enskilda undantaget avskaffas eller avvecklas, att SIMAP, Jaeger och Dellas domarna 
kodificeras som del av arbetstidsdirektivet, att kompensationsledighet skall tas så fort som 
möjligt och att kollektivförhandlingar hålls kvar som krav för en eventuell utvidgning av 
referensperioder.”   
 
Första omgången förhandlingar om arbetstidsdirektivet ägde rum den 8 december. EFS 
biträdande generalsekreterare Patrick Itschert leder förhandlingarna, och han poängterade 
vikten av direktivet som arbetsmiljölagstiftning och för att säkra att dess bestämmelser 
möjliggör en bättre balans mellan arbets- och privatliv. EFS talesman sade uttryckligen att 
frågan om det enskilda undantaget måste diskuteras öppet. Han framhöll att lika spelregler 
måste gälla i hela Europa och lyfte fram några av de viktigaste resultaten av Deloittes studie.  
 
Arbetsgivarsidan, som består av företrädare för Business Europe, UAPME och CEEP 
erkände också direktivets arbetsmiljöaspekter. Deras språkrör, Renate Hornung-Draus, tog 
upp bekymmer på arbetsgivarsidan beträffande Europadomstolens utlåtande om semestertid 
som tillkommer under sjukledighet och bakjour.  
 
En rådgivande grupp om arbetstid har inkallats i Bryssel den 31 januari 2012 
http://www.epsu.org/a/8278, strax före andra förhandlingsrundan den 10 februari 2012.  
 

Inverkan av klimatförändring på offentliga tjänster  

EPSU beställde en studie om hur klimatförändring inverkar på offentliga tjänster. Studien ger 
en detaljerad analys av hur ett brett urval offentliga tjänster påverkas av global uppvärmning, 
och vad mildring av och anpassning till global uppvärmning kan innebära.  
 
Studiens rekommendationer togs upp ett par gånger i de fasta kommittéerna, styrelsen fick 
en presentation 2010 och antog ett ställningstagande i april 2011 
(http://www.epsu.org/a/7716). 
 
Den viktigaste frågan är att stöda bindande mål för energieffektivitet. Energieffektivitet och 
energifattigdom måste behandlas samtidigt. EPSU fortsätter att stöda att sociala och 
miljökriterier integreras i offentlig upphandling, vilket säkerställer att offentliga medel används 
för att bidra till att ta itu med fattigdom, social dumpning och klimatförändring.  
 
EPSU och EFS har kritiserat EU-kommissionens system för handel med utsläppsrätter och 
påpekat att en koldioxidskatt kan vara ett bättre system framåt. EPSU stöder också skatter 
på produkter och förfaranden som förorenar miljön, och detta ska vidare utforskas för att 
utveckla EPSU:s ställning i detalj. Fler långsiktiga mål behövs, t.ex. kraftalstring utan 
koldioxid år 2050. Målen har allvarliga konsekvenser för ett antal näringar och arbetstagarna 
i dessa näringar. EPSU är kritiskt inställd till en företags- och ekonomisk politik som förblir 
fokuserad på vinst och ekonomisk tillväxt i den mån de inte uppnår samhälls- och miljömål. 
EPSU ska delta i debatten om ”Bortom BNP”, som utgår från en annorlunda startpunkt för 
ekonomisk politik, genom att utforska inverkan av smart, hållbar eller t.o.m. mindre tillväxt för 
arbetstagare, fackliga organisationer och samhällen. 

http://www.epsu.org/a/8278
http://www.epsu.org/a/7716
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Avsnitt 2: Styrelsen  
 
Styrelsen sammanträdde den 13-14 april: http://www.epsu.org/a/7766 och 8-9 november. 
http://www.epsu.org/a/8152 I texten som följer hänvisas till de stora frågor som diskuterades 
och beslut som fattades. EU-kommissionens förslag om ekonomisk styrning stod i centrum för 
debatterna i styrelsen, både vid mötet i april och i november.  
 
I april påpekade styrelsen att det fortfarande är nödvändigt för EPSU:s medlemsförbund att 
samordna sina mål, med utgång från följande betydande budskap: 

 Det är inte offentliganställdas löner och offentliga utgifter för offentliga tjänster som var 
orsaken till de finansiella och ekonomiska problemen. Därför är inte lönestopp och 
nedskärningar av offentliga utgifter det rätta svaret. Att ta itu med ojämlikhet, 
makroekonomisk obalans, ekonomisk girighet och spekulationer, samt att stärka den 
offentliga sektorn som pelare för ekonomin och samhället är däremot de rätta svaren. 

 
Styrelsens ledamöter ombads:  

 Att vidta åtgärder direkt eller genom sina centralorganisationer till stöd för ändringar till 
lagstiftningsförslag om ekonomisk styrning, som lagts fram av EFS. 

 

 Att överväga att arrangera en bred protest som sammanfaller med debatten i 
Europaparlamentets plenum om förslag om ekonomisk styrning (6-7 juni) och 24 juni 
(Europeiska rådets möte), i samarbete med andra europeiska fackliga federationer, EFS 
och sociala handlingsgrupper. 

 

 Att få fram ett krav i EFS om aktioner - också med hjälp av diskussioner om den 
strategiska rapporten från EFS kongress - i stil med arbetsplatsmöten, demonstrationer, 
aktioner som ”klockan är fem i tolv”, eftersom Rådet kommer att få lov att anta dess 
rekommendationer om nationella reformplaner  

 
Styrelsen: 

 Gav generalsekreteraren i uppdrag att företräda EPSU vid eventuella 
branschöverskridande förhandlingar om arbetstidsdirektivet och att vara del av den 
mindre förhandlingsgruppen 

 Godkände Rosa Pavanelli, FP – CGIL, Italien, Medelhavsvalkretsen, som ny 
viceordförande för ISKA:s europeiska region 

 Beslöt att stöda kampanjen ‘Quality Public Services – Action Now’ (Offentliga tjänster 
av hög kvalitet - agera nu), som officiellt inleds den 23  

 Antog arbetsprogrammet 2011-2013 för sociala dialogen i statliga förvaltningar med 
TUNED/EUPAE och TUNED:s mandat vad gäller den informella sociala dialogen  

 Godkände sociala dialogens arbetsprogram 2011-2013 med CEMR för kommunala och 
regionala förvaltningar samt de gemensamma uttalandena om socialt ansvarig 
upphandling (maj 2011) och den ekonomiska krisen, 21 oktober  

 Godkände förfarandet för vattenkampanjen, dvs. att inrätta en organisationskommitté, 
som består av minst sju styrelseledamöter från minst sju länder, att starta kampanjen på 
världsvattendagen (22 mars 2012) om möjligt, eller exakt ett år efter förordningen gavs 
ut, samt att nominera minst en person per land att inrätta nationella kampanjgrupper. 

 
I november fortsatte styrelsens arbete, och  
 

 Jaana Laitinen-Pesola från TEHY, Finland, valdes till viceordförande för EPSU, som 
ersättning för Tuire Santamäki-Vuori 

 Fick en översikt av det sociala och ekonomiska läget i Ryssland och Centralasien  

http://www.epsu.org/a/7766
http://www.epsu.org/a/8152
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 Noterade resultatet av ett ILO symposium som organiserats av Bureau for Workers’ 
Activities (AKTRAV) http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang--en/WCMS_153972/index.htm; 

 Beslöt att organisera en gemensam aktionsdag för EPSU den 30 november eller nära 
det datumet  

 Godkände en handlingsplan mot skattefusk för EPSU som ska inledas på våren 2012 

 Antog en motion om EU:s politik om offentliga tjänster  

 Godkände texten för det europeiska medborgarinitiativet för vattenkampanjen, och 
beslöt vidare att fortsätta med vattenkampanjen i enlighet med vattenkampanjplanen  

 Antog den slutliga ekonomiska berättelsen för 2010, godkände läget i slutet av juni 2011 
och prognosen fram till slutet av december 2011, samt förslaget till budget för 2012  

 Godkände att finansarbetsgruppen (Finance Working Group - FWG), som bygger på 
valkretsar, återinkallas den 13 juni 2012 för att igen bedöma EPSU:s ekonomiska 
situation och lägga fram rekommendationer om medlemsavgifter för 2013 och 2014.  

 
 
Kvinnlig representation på möten  
Baserat på deltagare i styrelsemöten: kvinnor 37,5 %,  män  62,5  % 
 
 

EPSU / ISKA samarbetskommitté  

 
Samarbetskommittén EPSU / ISKA träffades den 8 november som föreskrivs i 
samarbetsavtalet mellan EPSU och ISKA i bilaga 1 till EPSU:s stadgar, som finns på 
http://www.epsu.org/a/5533 . Beslöts att EPSU och ISKA ska arbeta tillsammans med vissa 
regionala aktiviteter för vilka medel tillhandahållits, i synnerhet om avtalsförhandlingar och 
inom ramen för nätverket för offentliga tjänster. Beslöts också att en del av överskottet av 
summan som ISKA överförde 2010 skulle öronmärkas och användas gemensamt med ISKA 
under 2012. 
 

http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang--en/WCMS_153972/index.htm
http://www.epsu.org/a/5533
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Ekonomi, medlemskap och personal  

 

 

Personal 

http://www.epsu.org/r/7 
 
Mathias Maucher började arbeta på EPSU Secretariat fr.o.m. den 17 januari 2011. Han är 
ansvarig för sjukvård och sociala tjänster. 
 

Medlemskap  

Förbundets namn Länder 
Antal med-

lemmar 

NYA MEDLEMMAR  

National Federation of Chemical Workers – Podkrepa Bulgarien 380 

Trade Union Health Federation of Kosova Kosovo 11.427 

Trade Union of Workers in Housing/Commercial and Utility 
Organisations of Macedonia 

Makedonien 1.000 

Trade Union of Public Administration and Civil Servants Makedonien 958 

Trade Union of Defense and Security Makedonien 1.000 

Comisiones Obreras Federacion Estatal de Actividades Diversas Spanien 2.500 

Utility Workers Union of Tajikistan Tadzjikistan 5.000 

SUSPENDERING  

Federatia Nationala a Pompierilor din Romania Rumänien  600 

Turkish Health Workers Union Turkiet 5.000 

UTTRÄDE  

Junior Doctors in Denmark Danmark 7.238 

Trade Union Eurocontrol Maastricht Nederländerna 385 

http://www.epsu.org/r/7
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Ekonomisk-politiska gruppen  

 
Första mötet med den rådgivande ekonomisk-politiska gruppen ägde rum den 24 februari 
(http://www.epsu.org/a/7409) med ett uppföljningsmöte den 29 november 
(http://www.epsu.org/a/8264). Gruppens ändamål var att erbjuda ett forum för överläggningar 
om ekonomisk utveckling och att informera styrelsen. Förslag om att skapa gruppen 
godkändes vid kongressen 2009 (motionen om avtalsförhandlingar: 
http://www.epsu.org/a/5530) då det ansågs att det skulle hjälpa EPSU att bättre svara på den 
ekonomiska politik som utarbetades av EU-kommissionen, vilket senare förstärktes när EU:s 
institutioner 2010 föreslog den europeiska terminen och de förfaranden om ekonomisk 
styrning som hör samman med den. Med hänsyn till den europeiska terminens natur kommer 
gruppen kanske träffas regelbundet.  
 
Vid första mötet diskuterade gruppen den europeiska terminens mest angelägna utmaningar 
och debatten följdes upp vid andra mötet av två centrala presentationer. EFS sekreterare 
Luca Visentini förklarade hur de förordningar och direktiv som ingår i det ekonomiska 
styrningspaketets sexpack utgör ett hot mot nationella avtalsförhandlingar och att EFS därför 
höll på att granska sin samordning av avtalsförhandlingar. Den andra presentationen av 
ETUI:s direktör Philippe Pochet och utredaren Christope Degryse analyserade den årliga 
tillväxtöversikten och de viktigaste utredningsresultaten om ett antal medlemsstaters 
nationella reformprogram. Forskningen, som delvis finansierats av EPSU, ska ges ut i början 
av 2012. Gruppen har för avsikt att träffas igen den 7 februari y 2012. 
 

Nätverk för ungdomar i EPSU  

EPSU:s ungdomsnätverk inrättades efter att nomineringar begärts mot slutet av 2010 
http://epsu.org/a/7135 . Det sammanträdde för första gång i december. 30 unga arbetstagare 
från 22 länder i Europa deltog. Mötet ägde rum den 12 och 13 december i Bryssel 
(http://epsu.org/a/8276). Nätverket har omkring 50 medlemmar i 27 länder (sekretariatet 
tillhandahåller en lista på begäran). 
 
EPSU blev också aktiv i EFS ungdomskommitté, och deltog i flera möten. 
 
Nätverkets första möte användes för att diskutera ungdomsarbetslöshet i offentliga sektorn i 
olika länder.  
 
Ungdomsarbetslöshet är i genomsnitt dubbelt så hög som för vuxna och rent allmänt skapas 
få jobb för unga arbetstagare. På grund av åtstramningspolitiken är situationen ännu mer 
dramatisk i offentliga sektorn. T.o.m. i länder utan åtstramningsåtgärder ser unga 
arbetstagare skeptiskt på förslagen, t.ex. om den s.k. ungdomsgarantin var genomförbar. 
Nätverkets medlemmar beslöt att fortsätta att främja anständiga jobb för ungdomar i 
offentliga sektorn. En samordningsgrupp skapades som ska fortsätta att arbeta inom EPSU:s 
fyra branscher, och ett annat möte om utbildnings ska arrangeras under första halvåret 2012. 
 
Under 2011, arrangerades lokala ungdomsseminarier i Tjeckien http://epsu.org/a/8147, 
Rumänien http://epsu.org/a/7999, och Bryssel http://epsu.org/a/7498,.  
 
En studie som beställts av Association for Working Lives Research Institute, baserad i 
London, kommer att presenteras vid en presskonferens som lyfter fram frågan om 
ungdomsarbetslöshet i offentliga sektorn, i mars 2012. 
 
I april 2012 kommer styrelsen att ombes godkänna ett mentorsystem för unga fackligt aktiva. 
Nätverket diskuterade en plan att säkra att alla EPSU:s organ har en medlem av nätverket 
närvarande.

http://www.epsu.org/a/7409
http://www.epsu.org/a/8264
http://www.epsu.org/a/5530
http://epsu.org/a/7135
http://epsu.org/a/8276
http://epsu.org/a/8147
http://epsu.org/a/7999
http://epsu.org/a/7498
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Avsnitt 3: EPSU:s nätverk för offentliga tjänster  
 
http://www.epsu.org/r/231 
 
EPSU:s nätverk för offentliga tjänster är baserat på valkretsar och behandlar horisontella frågor 
beträffande offentliga tjänster i EPSU.  Listan över nätverkets medlemmar finns på 
http://www.epsu.org/r/588.   
 
I november 2011 antog EPSU:s styrelse en motion om offentliga tjänster, som berör ett antal 
angelägna frågor om EU:s politik om offentliga tjänster, som nämns nedan. Den finns på alla 
EPSU:s språk http://www.epsu.org/a/8151.   
 
Ekonomisk styrning  
 
EPSU/ETUI organiserade i februari 2011 en gemensam konferens om “Åtstramning, reformer 
av ekonomisk styrning och socialpolitik i Europa”.  Konferensen granskade de ekonomiska 
styrningsreformerna som planerades av EU. En rapport från konferensen och talarnas 
presentationer finns på: http://www.epsu.org/a/7096. 
 
Konferensen utgjorde en grund för att vidareutveckla verksamheten i EPSU:s ekonomisk-
politiska grupp om den ekonomiska krisen och åtstramningsåtgärder sam EU:s reformer av 
ekonomisk styrning, se http://www.epsu.org/r/581.  
 
Vid en workshop på EPSU/ETUI:s konferens behandlades debatten ‘Bortom BNP’ dvs. 
behöver vi tillväxt för välstånd? Om svaret är ja, vilken sorts, och hur mäts välmående såväl 
som tillväxt? Om inte, vad behöver vi i stället? Den ekonomiska krisen och nedskärningarna av 
offentliga utgifter har överskuggat debatten om Bortom BNP, men det är viktigt att inte förlora ur 
sikte tanken att vi måste gå i riktning mot hållbar utveckling.   
 
Inremarknadsakten (Single Market Act - SMA) 
 
I februari 2011 utarbetade EPSU med hjälp av medlemmar i nätverket ett remissvar på EU-
kommissionens samråd om inremarknadsakten (Single Market Act - SMA), se 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_SMA_response.pdf. EPSU:s svar betonade betydelsen av 
protokollet om tjänster av allmänt intresse (services of general interest - SGI) och den 
horisontella klausulen, som säger “när EU:s politik och aktiviteter utarbetas skall unionen ta 
hänsyn till behovet att främja en hög sysselsättningsnivå, lämplig socialt skydd, kampen mot 
social utslagning, samt högkvalitativ skolning, yrkesutbildning och skydd för folkhälsan”). 
Inremarknadsakten SMA innehåll ett femtiotal förslag, men kommissionen meddelade inte 
långt efteråt att de endast skulle inrikta sig på ett fåtal. De 12 åtgärderna att stimulera tillväxt 
och stärka förtroendet, valdes i april 2011 se 
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm.   Tyvärr inkluderades inte det tidigare 
förslaget att utvärdera liberaliseringen av offentliga tjänster, med särskild inriktning på allmän 
tillgång till dem.   
 
Omarbetning av EU:s direktiv om offentlig upphandling  
 
Offentlig upphandling är en av EU-kommissionens 12 inremarknadsåtgärder för tillväxt. I 
februari 2011 gav kommissionen ut en grönbok om att omarbeta de aktuella direktiven, 
tillsammans med ett antal bedömningar http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/.  
 
Nätverkets medlemmar inkallades i april till ett möte om offentlig upphandling för att utarbeta 
EPSU:s svar, se http://www.epsu.org/a/7455.   Svaret betonar att offentliga myndigheter inte 

http://www.epsu.org/r/231
http://www.epsu.org/r/588
http://www.epsu.org/a/8151
http://www.epsu.org/a/7096
http://www.epsu.org/r/581
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_SMA_response.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm
http://www.epsu.org/a/7455
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måste tvingas använda offentlig upphandling för att erbjuda offentliga tjänster, och att om de 
väljer att så göra ska de inkludera sociala faktorer i anbudsförfarandet.   
 
En sammanställning om olika delar av utvecklingen inom offentlig upphandling och 
koncessioner presenterades för EPSU:s styrelse i november 2011 – se 
http://www.epsu.org/a/8280 på EN/FR.  Sammanställningen hänvisar till medlemsförbund i 
EPSU som är kända för att vara aktiva inom offentlig upphandling och koncessioner, och 
nämner ett antal handlingar1 som kommer att vara till hjälp för att påverkar debatten om 
förslagen till direktiv. Somliga har redan utarbetats av den fackliga-NGO allians om 
upphandling, som EPSU deltar i, nätverket för hållbar offentlig upphandling Network for 
Sustainable Public  Procurement (NSPP).    
 
Flera medlemmar av EPSU:s nätverk har deltagit i NSPP möten, bl.a. en workshop som 
organiserades den 10 oktober 2011 - fler detaljer finns på http://www.epsu.org/a/7899.   
  
EPSU har också haft ett nära samarbete med EFS och tillsammans träffade vi kommissionär 
Barnier i oktober 2011 för ett meningsutbyte om våra bekymmer beträffande upphandling och 
koncessioner. 
Ett förslag från EU-kommissionen om tredje länders tillgång tillupphandlingsmarknaderna 
inväntas också. 
 
Den 20 december 2011 gav EU-kommissionen ut sina förslag om att omarbeta direktiven om 
offentlig upphandling, tillsammans med ett förslag om koncessioner (se nedan). Texterna finns 
på: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_en.htm 
 
Kommissionens förslag om EU-regler om koncessionsavtal  
 
EPSU skickade in ett svar på kommissionens samråd om koncessioner – se 
http://www.epsu.org/a/6884  i vilket EPSU påpekar att kommissionen inte visat hur ett direktiv 
om koncessioner skulle t.ex. förbättra kvaliteten på offentliga och andra tjänster. 
Kommissionen påstår att mer konkurrens för koncessioner inom vatten, energi, avfall, och 
transport kommer att leda till bättre tjänster och lägre priser, utan att uppvisa något stöd för det. 
Alternativ till konkurrens, som offentlig-offentligt samarbete nämns inte, trots att de visat sig 
vara mycket framgångsrika (se 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=3
1831).    
 
Koncessioner omfattar offentliga-privata partnerskap och som påminnelse om en del av 
problemen med dessa företeelser gav vi i november ut ett EPSU/PSIRU faktablad (EN/FR), 
som vi också skickade till Europaparlamentet.  Se http://www.epsu.org/a/8193 

                                                
1
 Inkluderar:  

 NSPP centrala krav på en omarbetning av upphandlingsdirektiven 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf. 

 NSPP myter om offentlig upphandling  
http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-_version_25_October_2011.pdf 

 EPSU/CEMR gemensamt uttalande om social upphandling http://www.epsu.org/a/7769 
 Kommande EPSU utredning om sociala klausuler i offentlig upphandling  

 ClientEarth’s faktabladserie: Identifying Opportunities for Sustainable Public Procurement 
www.clientearth.org/sustainable-public-procurement-briefings 

http://www.epsu.org/a/8280
http://www.epsu.org/a/7899
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_en.htm
http://www.epsu.org/a/6884
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=31831
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=31831
http://www.epsu.org/a/8193
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-_version_25_October_2011.pdf
http://www.epsu.org/a/7769
http://www.clientearth.org/sustainable-public-procurement
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Statligt stöd och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (Services of General Economic 
Interest - SGEI) 
 
Den 20 december 2011 presenterade kommissionen också nya förslag om statligt stöd och 
SGEI,se:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1571&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. De omfattar:  

 Ett nytt meddelande, i syfte att klarlägga begreppen statligt stöd och SGEI. 

 Ett reviderat beslut, som befriar medlemsstater från plikten att meddela kommissionen 
offentlig tjänstekompensation för somliga SGEI kategorier.  

 En reviderad ram för bedömning av stora kompensationsbelopp som anslås till 
operatörer utanför socialtjänstens område.  

 Ett nytt förslag om en de minimis förordning, som stadgar att kompensation under ett 
visst tröskelvärde inte faller under prövning för statligt stöd (som enligt kommissionen 
förväntas bli antagen under våren 2012, efter en sista samrådsrunda). 

 
EPSU:s styrelsemöte i november fick också ett skriftligt underlag om EPSU:s bekymmer om 
vissa delar av förslaget - se http://www.epsu.org/a/8279  på EN/FR.  EPSU och många andra 
organisationer resonerade att de rättsliga grunden för EU-kommissionens förslag borde vara 
EUF fördragets artikel 14, som skulle tillåta ett mycket bredare sätt att behandla SGEI, inte 
minst då artikeln hänvisar till de “ekonomiska och finansiella villkoren” som krävs och att det 
skulle möjliggöra medbestämmande med parlamentet. Kommissionen föreslog däremot att de 
bara skulle använda artikel 106 som grund, trots den handlar om ”effektivitet” hos SGEI.  Det 
ger kommissionen ensamrätt att fatta beslut. Det gemensamma brevet finns på 
http://www.epsu.org/a/8047. 
 
Dessa bekymmer togs upp med kommissionen i november tillsammans med EFS, och 
nödvändigheten att säkerställa kvaliteten på tjänster och sysselsättning som betonades särskilt. 
 
Meddelande från EU-kommissionen ‘Kvalitetsram för tjänster av allmänt intresse 
(Services of General Interest - SGI)’ 
 
Kommissionen presenterade också ett meddelande i december 2011 ‘Kvalitetsram för tjänster 
av allmänt intresse (SGI)’ som åtföljer förslagen om upphandlings och statligt stöd. Se 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/12/20111220_speeches_2_fr.htm.   

En första bedömning av kommissionens meddelande om SGI finns på 
http://www.epsu.org/a/8363.  
 
EU:s handelspolitik och offentliga tjänster  
 
Kommissionen och medlemsstater granskar hur offentliga tjänster behandlas i bilaterala 
handelsavtal, i synnerhet vid förhandlingarna mellan EU och Kanada. EPSU oroar sig att 
ändringarna kommer att sätta mer tryck på regeringar att liberalisera offentliga tjänster. 
Österrikes federala arbetskammare (AK) har också gett ut en kort kritik som säger detsamma, 
se http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_en_170.pdf. 
 
EPSU/ÖGB/AK:s seminarium om handel och offentliga tjänster ägde rum den 7 november. En 
betydande studie presenterades vid seminariet, om de eventuella konsekvenserna av 
ändringarna som nu behandlas av EU beträffande hur offentliga tjänster definieras och täcks 
av handelsavtal http://www.epsu.org/a/8045. Seminariet byggde också på insatserna som 
gjorts av ISKA:s medlemmar i Kanada för att påverka handelsförhandlingarna mellan EU och 
Kanada.   
  
Under 2012 fortsätter verksamheten om handel och offentliga tjänster, liksom samarbetet med 
ISKA:S kanadensiska medlemsförbund för att påverka förhandlingarna om CETA. Andra 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1571&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1571&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.epsu.org/a/8279
http://www.epsu.org/a/8047
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/12/20111220_speeches_2_fr.htm
http://www.epsu.org/a/8363
http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_en_170.pdf
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förhandlingar ska också granskas, t.ex. handelsavtalet mellan EU och Ukraina är nästan färdigt 
och förväntas bli mönster för Moldavien, Georgien och Armenien.    
 
Produktivitet i offentliga tjänster EPSU sökte och fick medel under GD Sysselsättnings 
budget för social dialog för ett projekt som undersöker produktivitet i offentliga tjänster. Med 
hänsyn till trycket från regeringar att erbjuda fler tjänster med färre resurser ansågs det vara en 
lämplig tidpunkt för utredningen. Projektet omfattade tre regionala möten under året (Dublin i 
februari, Vilnius i juni och Bukarest i september) och över 50 deltagare från 20 länder. Ett 
avslutande utvärderingsmöte hölls i Bryssel, med ytterligare bidrag från åtta kollegor i sex 
länder. En av projektets centrala slutsatser är att produktivitet är huvudsakligen ett begrepp 
från privata sektorn, som inte bara kan tillämpas rätt och slätt på den offentliga sektorn. Där 
facket medverkat i förhandlingar om eller projekt att studera produktivitet i offentliga sektorn har 
det skett med en helt annan utgångspunkt, där kvaliteten på tjänster och sysselsättning varit 
väsentliga faktorer. Den slutliga rapporten blir snart färdig. 
 
Rapporter från möten: 
Projektets bakgrund och mötet i Dublin: http://www.epsu.org/a/7446  
Mötet i Vilnius: http://www.epsu.org/a/7721    
Mötet i Bukarest: http://www.epsu.org/a/7278  
 
EPSU Public Services Monitor 
 
EPSU:s nyhetsbrev som bevakar offentliga tjänster startades i maj 2011. Den månatliga 
Monitor ger kortfattad information om vad som händer inom offentliga tjänster i Europa, från 
aktioner och kampanjer till forskning och lobbyverksamhet, och visar att investering i offentliga 
tjänster av kvalitet är bästa alternativet till åtstramning och nedskärningar. Denna bevakning av 
offentliga tjänster kompletterar ISKA:s och globala fackförbundens kampanj om offentliga 
tjänster av hög kvalitet och stadgan - se http://www.epsu.org/a/8150  
Med utgång från sakkunskap hos utredningsorganisationen PSIRU granskar Monitor fall där 
hot om privatisering motarbetats eller upphävts, och lyfter fram exempel på förbättringar av de 
offentliga tjänsternas kvalitet. Se http://www.epsu.org/r/578. 
 
Europaparlamentets intergrupp om offentliga tjänster  
 
EPSU har följt parlamentets intergruppmöten om offentliga tjänster, som nu är inne på sitt 
andra år. I september 2011 organiserade intergruppen ett gemensamt möte med CEEP om 
inverkan av liberalisering på offentliga tjänster. David Hall från PSIRU talade vid mötet, som 
kom fram till att “det är angeläget att ordentligt utvärdera resultaten av de senaste 20 årens 
politik... vi uppmanar EU-kommissionen att ta mer hänsyn till kriterier som sysselsättning, 
social och territoriell sammanhållning och ytterligare transaktionskostnader för en bättre 
bedömning av reformer att öppna marknaden”.   
Mer upplysningar finns på intergruppens webbsida http://services-publics-europe.eu/index.php   
Tyvärr inkluderar inte EU-kommissionens 12 prioriteter under den inremarknadsakten förslaget 
att genomföra en utvärdering av inverkan av liberalisering av offentliga tjänster, med särskild 
hänsyn till allmän tillgång.     
 
Intergruppens första möte 2012 äger rum den 11 januari och behandlar kommissionens 
meddelande “Kvalitetsram för tjänster av allmänt intresse (SGI)’.   EPSU har inbjudits att tala 
på mötet. 
 
Samverkan mellan fackförbund och NGO om offentliga tjänster  
 
EPSU förstärker också sitt samarbete med andra organisationer baserade i Bryssel som är 
aktiva inom frågor som berör offentliga tjänster. Vi arrangerade två informella möten den 12 juli 
och 20 september. Mer information på http://www.epsu.org/a/7895.  På mötet den 20 

http://www.epsu.org/a/7446
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september hade vi ett meningsutbyte med parlamentsledamoten Francoise Castex, som är 
ordförande för intergruppen om offentliga tjänster. 
 
Europeiska socialdemokraters partis (PES) kongress 25-26 november 2011 
 
EPSU inbjöds att arrangera en workshop om offentliga tjänster vid PES kongress, som 
utarbetar partiets program för nästa EU-val. Namnet på workshopen var Demokrati är mer än 
politik: vilka roll ska offentliga tjänster ha i Europa? David Hall, PSIRU och Gloria Mills UNISON 
talade.  Se rapport om workshopen http://www.epsu.org/a/8259. 
 
Innovation i offentliga tjänster  
 
EPSU har bjudits att medverka i ett forskningsprojekt över tre år (2012-2014) som heter 
INSPIRE (inspirera) om innovation och offentliga tjänster. Nätverket har identifierat innovation 
som ett ämne vi bör jobba med, och vi tror att om projektet lyckas få EU-medel kommer det att 
erbjuda oss intressanta möjligheter.   
 
 
Fler möten:  
 

 Att vidareutveckla hållbar utveckling genom offentlig upphandling: Workshop på 
Europaparlamentet för att få fram och diskutera viktiga rättsliga frågor, organiserat 
gemensamt av Network for Sustainable Development in Public Procurement and 
europaparlamentsledamoten Heide Rühle, 3 mars 

 

 EPSU:s arbetsgrupp om grönboken om offentlig upphandling, 1 april (se 
http://www.epsu.org/a/7455)  

 

 Informellt möte mellan facket och NGO om offentliga tjänster, 12 juli (se 
http://www.epsu.org/a/7895)  

 

 Stärka hållbar offentlig upphandling: workshop organiserad av Network for Sustainable 
Development in Public Procurement, 10 oktober (se http://www.epsu.org/a/7899)  

 

 Schackra bort offentliga tjänster? Seminarium om fallgropar och framtidsutsikter att 
skydda offentliga tjänster i bilaterala frihandelsavtal, 7 november (se 
http://www.epsu.org/a/8045)  

 
 

http://www.epsu.org/a/8259
http://www.epsu.org/a/7455
http://www.epsu.org/a/7895
http://www.epsu.org/a/7899
http://www.epsu.org/a/8045


EPSU:s verksamhetsberättelse 2011 
 

17 

Avsnitt 4: Kampanjer och kommunikationer  
 

2011 är året då EPSU demonstrerade över hela Europa 
 
2011 var EPSU Europafacket som var mest aktivt med att mobilisera mot 
åtstramningsåtgärderna som införts i hela Europa. 
 
EPSU har deltagit med egna styrkor i varje demonstration som Europeiska fackliga 
samorganisationen EFS har organiserat. 
 
Inom ramen för kampanjen ”Nej till åtstramningar” som inleddes med framgångsrika 
demonstrationer i Bryssel den 29 september 2010 mobiliserade EFS en protest i Bryssel den 
15 december 2010. EPSU medverkade i alla dessa evenemang.  
 
Den första europeiska aktionen 2011 var den 24 mars http://www.epsu.org/a/7495.  Den 9 
april demonstrerade över 50 000 personer i Budapest (http://www.epsu.org/a/7533) mot den 
ekonomiska styrning som föreslogs av EU-ledare. EPSU hade sin kontingent med ungerska, 
polska och andra medlemsförbund från regionen. 
 
EPSU deltog i EFS kongress i Aten, inte enbart med en delegation (en av de få som 
respekterade jämlikhet mellan könen) utan också med ett stånd och information. Vi samlade 
in hundratals underskrifter för en vykortsaktion som bad EU-kommissionen att införa en 
finansiell transaktionsskatt (FTT) (http://www.epsu.org/a/7665). 
 
Tillsammans med de belgiska medlemsförbunden deltog EPSU den 21 juni i Luxemburg 
(http://www.epsu.org/a/7729) i den europeiska demonstrationen dagen före Eurogruppens 
möte. Den 17 september (http://www.epsu.org/a/7992) var vi över 50 000 i Wroclaw som 
sa ”Nej till åtstramningar” och ”Ja till jobb!”. Det var den femte demonstrationen vi deltog i på 
ett år. EPSU medverkade med polska, tjeckiska och ungerska medlemsförbund. 
 
Sist, men inte minst, beslöt 40:e styrelsemötet att bifalla uppmaningen om en europeisk 
aktionsdag den 30 november (http://www.epsu.org/a/8187 och  http://www.epsu.org/a/8178). 
Vi bad våra medlemsförbund i Europa att mobilisera mot åtstramning. Aktiviteterna 
omfattade allt från en strejk i offentliga sektorn, till demonstrationer, mediala åtgärder, 
strejkvakter, protester, osv. I Bryssel avslutade EPSU med en solidaritetsdemonstration 
utanför de brittiska och grekiska ambassaderna. 
 
2011 avrundades med demonstrationer över hela Europa, och 2012 började på samma sätt! 
EPSU kommer att fortsätta demonstrera mot åtstramning.  

 

Nätverket för fackliga journalister  

EPSU höll ett femte möte för nätverket Fackliga journalister den 24 mars i Bryssel, efter en 
period på närmare 2 år utan ett möte. Nätverket ska lanseras igen, men i ett annat format. 
Det aktuella antalet medlemsförbund i EPSU minskades till en mer aktiv grupp, som hålls 
öppen för andra medlemmar. 
20 personer från 12 länder deltog i mötet, inklusive ISKA:s kommunikationsavdelning. Det är 
svårt att ha en enad kommunikationsstrategi på europeisk nivå, när medlemsförbund har så 
varierande sätt att kommunicera: från veckotidningar på Cypern, till Facebookgrupper med 
månads- eller kvartalstidskrifter. Deltagarna beslöt att verka för att använda fler sociala 
medier på europeisk nivå.  
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Avsnitt 5: Jämställdhet  
 
http://www.epsu.org/r/28  
 
 
EPSU:s kvinno- och jämställdhetskommitté  
EPSU:s jämställdhetskommitté sammanträdde den 3-4 april (det var första mötet med 
kvinno- och jämställdhetskommittén sedan styrelsen beslutat att ha ett möte om året över två 
dagar) och behandlade följande frågor: 
 

 Uppföljning av SKTF/Visions rapport och handlingsplan ”Kvinnlig representation i EPSU 
och dess medlemsförbund”   

 EFS styrelse antog i mars 2011 en rad rekommendationer om att förbättra 
genusbalansen i fackföreningsrörelsen, av vilka några togs från EPSU:s politik och 
praktik (http://www.etuc.org/a/8485). En uppdatering av SKTF/EPSU rapporten ska 
färdigställas och presenteras vid styrelsemötet före kongressen 2014 

 Kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män: resultatet av kartläggningen 
presenterades vid avtalskonferensen, vid styrelsemötet och under internationella 
kvinnodagen den 8 mars 2011 (http://www.epsu.org/a/7902).  

 Rapport från EPSU/ETUI:s åtstramningskonferens, som diskuterade inverkan av 
åtstramningsåtgärderna och EU:s paket om ekonomisk styrning, som har allvarliga 
konsekvenser för löner och levnadsstandarden för både män och kvinnor 
http://www.epsu.org/a/7096. 

 EPSU:s handlingsplan för jämställdhet och kommitténs arbetsprogram 2011-2014 
antogs 

 Rapport om ISKA:S och världskvinnokommitténs verksamhet. Se protokollet från ISKA:s 
världskvinnokommittémöte http://www.epsu.org/a/7351.  

 Mer information om den aktuella politiska utvecklingen i EU om jämställdhet (se EPSU:s 
underlag http://www.epsu.org/IMG/pdf/Recent_Developments_-_Gender_Equality_WGEC_3-

4.05.11_rev.pdf.) 
 
Labour research departments studie om krisen och dess inverkan på kvinnors 
sysselsättning och arbetsvillkor  
EPSU beställde en förstudie från Labour Research Department om inverkan av 
nedskärningar i den offentliga sektorn och förlust av arbetstillfällen på kvinnor som arbetar i 
den offentliga sektorn i Irland, Rumänien och Spanien (http://www.epsu.org/a/7656).  
 
EPSU:s brev till kommissionär Reding och uppföljning  
EPSU skrev till EU-kommissionen i juli och påpekade resultaten av Labour Research 
Departments studie, och krävde insatser för att ta itu med de frågor som framkommit (se 
http://www.epsu.org/a/7891 och http://www.epsu.org/a/7890).  
Kommissionären med ansvar för grundläggande rättigheter Viviane Reding svarade den 6 
oktober (http://www.epsu.org/IMG/pdf/AnswerVivianeReding6October.pdf). Innehållet i 
brevet togs upp på EFS kvinnokommittémöte den 4-5 november.  
 
Direktivet om moderskapsrättigheter - lägesrapport 
Omarbetning av direktivet är f.n. blockerad. EU-kommissionen har föreslagit att 
minimiperioden för mammaledighet ska ökas från 14 till 18 veckor. I oktober 2010 ändrade 
Europaparlamentet förslaget och rekommenderade minst 20 veckors ledighet med full lön 
och 2 veckors pappaledighet med full lön. På rådsmötet för sysselsättning, socialpolitik, 
hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor i december 2010 kunde EU:s 
sysselsättningsministrar inte fatta ett gemensamt ställningstagande. Framsteg blockerades i 
själva verket av åtta medlemsstater, som påstod att det var för dyrt att införa 20 veckors 
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ledighet med full lön, särskilt när regeringar försöker minska offentliga utgifter. Rådets möte i 
juni misslyckades, som vi misstänkt, att anta ett formellt ställningstagande som svar på 
Europaparlamentets ändringar (se EPSU:s reaktion: http://www.epsu.org/a/7727). Den 30 
augusti antog Europaparlamentets kvinnoutskott en muntlig fråga till rådet om situationen för 
direktivet om gravida arbetstagare (http://www.europolitics.info/ep-urges-council-to-adopt-first-reading-

position-art311607-21.html).  
 
Gdf-Suez gränsöverskridande avtal  
En facklig delegation som bestod av medlemsförbund i EPSU, EMF och EMCEF enades om 
att inleda förhandlingar med det franska företaget Gdf/Suez, (se också 
http://www.epsu.org/a/7442).  
 
De viktigaste frågorna som återstår är: 

 Hur ska löneskillnader, där de existerar, minskas  

 Pappaledighet (viktigt för somliga länder)  

 Hur sexuella trakasserier ska handläggas (ledningens förslag inte tillräckligt bra)  

 Genomförande och resurser för genomförande (inget förslag från ledningen) 

 Utvärdering och uppföljning av avtalet (ledningens förslag otydligt eller opraktiskt)  
 
Avtalet förväntas bli färdigt mot mitten av 2012. 
 
ETUI - EPSU utbildningsseminarium: Lika lön i offentliga sektorn, 16 - 18 november, 
Bryssel  
http://fc.runo.se/~jel/epsuGPG_2011/ 
Den första utbildningen om lika lön i offentliga sektorn arrangerades i Bryssel med ETUI den 
16-18 november. En mångfald frågor togs upp under seminariet, men särskilt hur facken kan 
organisera strategiskt för att minska löneklyftan mellan kvinnor och mön, som ökar och 
stagnerar på 17,6 % över hela EU. Det är också nödvändigt att få tydlig data från 
arbetsplatser fördelad på indikatorer som tillgång till karriärutveckling, heltidsarbete, kvinnlig 
representation på olika nivåer, och att införa koefficienter. 
EPSU ska följa upp denna verksamhet, i synnerhet med att ta upp frågor på likalönsdagen 
2012 och på internationella kvinnodagen. 
 
 
 
Kvinnlig  representation vid EPSU:s stadgeenliga möten baserad på medverkan i 
kommittémöten  
 

Kommitté Kvinnor Män 

GEC 68,75 % 31,25 % 

NEA 27,5 % 72,5 % 

LRG 30 % 70 % 

HSS 64 % 36 % 

PUT 19,4 % 80,5 % 

EC 37,5 % 62,5 % 
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Avsnitt 6: Allmännyttiga verk 
 

Fasta kommittén för allmännyttiga verk  

http://www.epsu.org/r/16  

 
Fasta kommittén sammanträdde den 15 februari http://www.epsu.org/a/7345 och 28 
september http://www.epsu.org/a/8058.  
 
Fackets politiska agenda i allmännyttiga verk dominerades av:  

 Inverkan av klimatförändring på offentliga tjänster särskilt beträffande energi, vatten och 
avfall. Rekommendationer i en studie godkändes och antogs av styrelsen i april 
http://www.epsu.org/a/7716 och utgjorde grunden för inlägg till klimatförändringsforumet 
på hög nivå http://www.epsu.org/a/7625. Fackförbunden oroar sig att kommissionen 
underlåtit att inkludera principerna om en rättvis omställning i sin politik, trots att den kan 
ha betydande konsekvenser för arbetstagare, t.ex. omväxlingen från koldioxidbaserade 
bränslen till förnybar energi påverkar hela regioner. Fördelningen av bränsle är en 
nationell fråga, där varje land bestämmer sitt stöd för investeringar i kärnkraft, infångning 
och lagring av koldioxid, förnybar energi, osv. Den inre marknaden, sammankopplingar, 
tillväxt av förnybar energi och restriktioner beträffande användning av statligt stöd innebär 
en hel del osäkerhet för företagens investeringspolitik. Detta påverkar de flesta bränslena, 
inklusive gas, som förr kallades en ren resurs.  

 Påverka den europeiska färdplanen för energi 2050 var en prioritet för både kommittén 
och sociala dialogen. EPSU fick en betydande framgång när en hänvisning till den 
sociala dimensionen, social dialog och en rättvis övergång inkluderades i den slutliga 
texten för färdplanen för energi 2050 http://www.epsu.org/a/8257. Diskussionen ägde rum 
mot bakgrund av kärnkraftolyckan i Fukushima http://www.epsu.org/a/7449 och 
nedläggningen  av kärnkraftverk i Tyskland. EPSU arbetade aktivt  om kärnkraftsäkerhet 
http://www.epsu.org/a/7492, bl.a. möten med ungerska ordförandeskapet 
http://www.epsu.org/a/7610, och EU:s energikommissionär http://www.epsu.org/a/7615. 
EPSU har arbetat väl med Europaparlamentet http://www.epsu.org/a/7711 om 
ändringförlag för att förbättra arbetsmiljö http://www.epsu.org/a/7778 beträffande 
kärnavfall (och Rådet förkastade sen ändringarna) och tog upp bekymmer om risker för 
arbetstagare hos underleverantörer http://www.epsu.org/a/7808. 

 EPSU:s kampanj om den mänskliga rättigheten till vatten och europeiska 
medborgarinitiativet Ledamöterna diskuterade planen för kampanjen, texten, metoderna 
och fick rapport från kampanjsamordnarnas kommitté. Styrelsen godkände det hela vid 
sitt möte i november. 

 
Fasta kommittén behandlade också:  

 Vatten – Förberedelser för vattenkonferensen den 22 mars http://www.epsu.org/a/6958 
som behandlade frågor som vatten som en mänsklig rättighet 
http://www.epsu.org/a/7110, vattenkampanjen som stöd för offentligt vatten och 
koncessioner. Kommittén tyckte att ett särskilt koncessionsdirektiv var onödigt (28/9) och 
såg det som ytterligare ett försök från kommissionens sida att öppna upp offentliga 
tjänster.  

 Avfall – uppföljning från EPSU:s avfallsworkshop behandlades, liksom den europeiska 
aktionsdagen i november, offentlig upphandling, arbetsmiljö och stöd för nätverket för 
biosäkerhet som inriktas på att förebygga olyckor på grund av vassa instrument även för 
avfallsarbetare, företag som uppfyller kraven för ett europeiskt företagsråd, samt att nå 
framsteg med en dialog med europeiska arbetsgivarorganisationer. Fackförbunden 
behandlade också ett resurseffektivt Europa, som är ett EU-kommissionens flaggskepp i 
strategin Europa 2020.  

http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/a/7345
http://www.epsu.org/a/8058
http://www.epsu.org/a/7716
http://www.epsu.org/a/7625
http://www.epsu.org/a/8257
http://www.epsu.org/a/7449
http://www.epsu.org/a/7492
http://www.epsu.org/a/7610
http://www.epsu.org/a/7615
http://www.epsu.org/a/7711
http://www.epsu.org/a/7778
http://www.epsu.org/a/7808
http://www.epsu.org/a/6958
http://www.epsu.org/a/7110
http://www.epsu.org/a/7242
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 Energi - Resultatet av Europeiska rådets möte den 4 februari om energifattigdom, 
nätverk och kärnkraftsäkerhet blev föremål för debatt. EPSU utarbetade ändringar till ett 
förslag till direktiv om hur man ska handskas med kärnavfall åt Europaparlamentet. Den 
27 januari funderade EPSU:s energiworkshop på ändringar i direktivet om driftsskydd för 
utomstående arbetstagare som utsätts för joniserande strålningsrisker under sin 
verksamhet i kontrollerade område. Fackförbund har arbetat med organisationer som 
driver låglönekampanjer om energifattigdom för att öka medvetenhet om att folk får sin 
energi avstängd. Fasta kommittén har också beslutat att starta en arbetsgrupp om 
nätverk som ska utforska i detalj frågor som smarta linjenät och supernätet under 2012.  

 
Avtalsförhandlingar – Kommittén fick regelbundna rapporter om projektet WISUTIL 
http://www.epsu.org/cob/94. I centrala västeuropeiska energigruppen ägde annan 
verksamhet rum kring avtalsförhandlingar (se också avsnitt 9 – Avtalsförhandlingar). 
Ledamöter uppdaterades också om framsteg med förhandlingarna om ett 
gränsöverskridande avtal i Gdf-Suez (se också avsnitt 4 - Jämställdhet) 
 
Kvinnlig representation vid möten  
Med utgång från medverkan i PUT:s kommittémöten: Kvinnor 19,4 % - Män 80,5 % 
 
 
Social dialog 
 
Betydelsefulla resultat uppnåddes inom social dialog för elektricitet http://www.epsu.org/r/99 
och gas social http://www.epsu.org/r/98. 
 
Inom elektricitetssektorn gjordes följande gemensamma uttalanden:  

 Studie och rekommendationer: Towards a low carbon electricity industry: employment 
effects & opportunities for the social partners (Mot en koldioxidsnål elektricitetsindustri: 
sysselsättningseffekter och tillfällen för arbetsmarknadens parter) 
http://www.epsu.org/a/7234;  

 Gemensamt remissvar på samråd om EU:s externa energirelationer 
http://www.epsu.org/a/7436; 

 Gemensamt inlägg till samråd om Färdplan för energi 2050 www.epsu.org/a/7501;  

 Arbetsprogram 2011-2012 www.epsu.org/a/7770;  

 Kärnkraftsäkerhet och trygghet december 2011 http://www.epsu.org/a/8203. 
 
Följande frågor behandlades också av fackförbunden och arbetsgivarna: utbildning och 
kvalifikationer, jämställdhet, företagens sociala ansvar, kärnkraftstresstester och 
Sydösteuropeiska energigemenskapen www.epsu.org/r/239. 
 
Inom gassektorn gjordes följande gemensamma ställningstaganden:  

 Gemensamt remissvar på samråd om en ny europeisk energistrategi 2050 
http://www.epsu.org/a/6653;  

 Arbetsprogram 2011-2012 http://www.epsu.org/a/7901;  

 Gemensamt inlägg till europeiska färdplanen för energi 2050 http://www.epsu.org/a/8219.  
 
Fackförbunden och arbetsgivarna diskuterade också företagens sociala ansvar (inklusive 
resultatet av en liten kartläggning av företags- och facklig politik) och framtiden för Europas 
gassektor http://www.epsu.org/a/721. Problem återstår på grund av att det saknas ett aktivt 
engagemang hos ett stort antal arbetsgivare.  
 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=NLE/2010/0306
http://www.epsu.org/a/6957
http://www.epsu.org/cob/94
http://www.epsu.org/r/260
http://www.epsu.org/r/99
http://www.epsu.org/r/98
http://www.epsu.org/a/7234
http://www.epsu.org/a/7436
http://www.epsu.org/a/7501
http://www.epsu.org/a/7770
http://www.epsu.org/a/8203
http://www.epsu.org/r/239
http://www.epsu.org/a/6653
http://www.epsu.org/a/7901
http://www.epsu.org/a/8219
http://www.epsu.org/a/721
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EPSU:s nätverk för EWC samordnare  

http://www.epsu.org/r/69 
EPSU:s EWC samordnares grupp träffades två gånger under 2011, den 14 februari och 29 
september. Arbetsprogrammet omfattade stöd för EWC och hjälp att starta nya EWC. Fokus 
inriktades på att starta EWC inom sjukvård och sociala tjänster, och i avfallsbranschen. 
Nätverket välkomnade två nya EWC samordnare för Falck (räddningstjänster, HSS sektorn) 
och British Council (kulturtjänster, HSS). EPSU handskas nu med 31 multinationella företag 
(Multinational Corporations - MNC) i offentliga sektorn där det finns ett EWC eller där 
diskussioner äger rum om att starta ett EWC. 
 
2011 var året då det nya EWC-direktivet införlivades i nationell lag. Bara ett fåtal länder hade 
gjort det före den 6 juni, tidsfristen som EU-kommissionen fastställt. Efter denna tidsfrist 
anpassade ett antal länder sin nationella lagstiftning. Det nya direktivet ger tydligare och 
bättre rättigheter åt arbetstagarrepresentanter och det är därför som EPSU stöder att EWC:n 
använder direktivet när avtal utarbetas eller omförhandlas.  
 
En av slutsatserna av en PSIRU-utredning om multinationella företag i fokussektorerna (som 
beställdes av EPSU 2010)2, var att antalet MNC ökar samtidigt som antalet EWC släpar efter. 
Endast 2 av 10 MNC inom sjukvård och sociala tjänster har ett EWC och bara 2 av 7 MNC i 
avfallsbranschen har ett EWC.  
 
EPSU har sökt anslag för ett projekt under budgetlinjen för arbetstagarinformation, -samråd 
och medverkan, som godkändes av EU-kommissionen. Projektet omfattar fyra MNC inom 
sjukvård och sociala tjänster (Ambea, Attendo, Capio och Fresenius) och består av två 
workshops. Syftet är att hjälpa arbetstagarrepresentanter i två av företagen att inrätta ett 
EWC och starta en plattform för EWC i HSS för ett erfarenhetsutbyte. Projektet löper från juni 
2011 till juni 2012. 
 
13 EPSU EWC-samordnare deltog i EWC konferensen i Aten i maj under EFS kongress. 
Över 150 EWC representanter från alla sektorer utbytte erfarenheter vid konferensen, som 
var den första som förde samman så många företrädare för EWC.  
 
Möten har hållits som förberedelse för att inrätta EWC i Elia, Tennet, (elektricitetssektorn) 
Lassila, FCC, Remondis, van Gansewinkel (avfallssektorn), Ambea, och Attendo (sjukvård 
och sociala tjänster). Möten arrangerades med samordnare eller med EWC i CEZ, Falck, 
Enel, GdF-Suez och Veolia i syfte att komma fram till nya EWC avtal.  
 
 
Vatten 
 
2011 var förberedelseåret för vattenkampanjen. I mars fastställde EU-kommissionen 
slutligen förordningen om europeiska medborgarinitiativ (European Citizens Initiative - ECI). 
ECI är ett nytt verktyg för medborgare som vill få upp en fråga på EU-kommissionens 
agenda, genom att samla in en miljon underskrifter. EPSU har tagit upp den här utmaningen, 
för att genomföra den mänskliga rättigheten till vatten och sanitet. FN deklarerade 2010 att 
vatten och sanitet är mänskliga rättigheter. EPSU har länge drivit en kampanj för att få detta 
erkännande, och nu när det erkänts är det dags att genomdriva det. Vattenkampanjen 
omfattar att mobilisera arbetstagare och medborgare till stöd för denna rättighet och mot de 
negativa effekterna av den liberalisering och konkurrensfrämjande politik, som dominerar 
EU-kommissionen och regeringar i Europa. 

                                                
2 MNC's in health and social services; http://www.epsu.org/a/7945  and MNC's in the waste sector; 
http://www.epsu.org/a/7994  

http://www.epsu.org/r/69
http://www.epsu.org/a/7945
http://www.epsu.org/a/7994
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Kampanjens struktur består av medborgarkommittén, som är den officiella representanten för 
initiativet, en kampanjsamordningsgrupp från medlemmar i de flesta länder i EU och en plan 
att finna allierade och ambassadörer för kampanjen. Kampanjsamordningsgruppen 
sammanträdde i september för första gången. EPSU har för avsikt att framföra den allra 
första ECI den 1 april 2012, första möjliga datum att lägga fram ett ECI. 
 
Ett vattenmöte hölls den 22 mars, världsvattendagen. Deltagarna diskuterade möjligheter 
som en kampanj kan medföra att organisera och mobilisera människor, globala utmaningar i 
vattenbranschen och trenderna för EU:s vattenpolitik, som är utgångspunkten för EU:s plan 
för vatten, som borde ges ut 2012.  
 
 
Avfall 
 
Vid ett möte den 19 januari diskuterades utvecklingen i avfallsbranschen i samband med 
2020 strategin och Lissabonfördraget. EU:s politik inriktas på ett s.k. återvinningssamhälle, 
och EU har för avsikt att minska, återanvända och återvinna avfall. Avfallshantering och 
avfallsföretag spelar därför en viktig roll för att uppnå dessa mål. EPSU har flera gånger 
framhållit avfallsbranschens roll i en grön ekonomi.  
 
Ett projektförslag las fram om ”att finna gemensamma intressen för arbetsgivare och 
arbetstagare att starta en europeisk social dialog” och projektet har godkänts av EU-
kommissionen för finansiering. Projektet löper från oktober 2011 till september 2012. Tre 
seminarier ska anordnas om ämnet. Det första ägde rum den 28 november med inriktning på 
arbetsmiljö i avfallsindustrin.  
 
En hel del uppmärksamhet har satsats på att starta eller främja att europeiska företagsråd 
inrättas i multinationella avfallsföretag. Av den anledningen ägde möten rum med fackliga 
företrädare i Van Gansewinkel, Remondis, Lassila, och FCC.  
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Avsnitt 7: Kommunala och regionala förvaltningar  
 
http://www.epsu.org/r/3  
 
Fasta kommittén för kommunförvaltning sammanträdde den 28 april och 4 oktober. 
 
Bland annat diskuterades följande ämnen: 

 Klimatförändring: Identifiera utmaningar och möjligheter med klimatförändring för 
kommunala och regionala förvaltningars fackliga organisationer, med utgång från 
EPSU:s rapport av Sophie Dupressoir “Impact of climate change on public services in 
Europe (Inverkan av klimatförändring på offentliga tjänster i Europa)” och från 
arbetsprogrammet med ICLEI - Local Governments for Sustainability (Kommuner för 
hållbarhet) 

 LRG/HSS/NEA projekt om att mäta produktivitet i offentliga sektorn och den sociala 
dialogens roll 

 Uppföljning av den gemensamma HSS/LRG rapporten “Care Services for older people 

in Europe – Challenges for Labour (Äldreomsorgstjänster i Europa - en utmaning för 

fackföreningsrörelsen)”, januari 2011. (Den fullständiga rapporten finns på EN och en 

sammanfattning på FR, DE, CZ, ES, IT, RU, SV http://www.epsu.org/a/7431). 

 Fackliga strategier i kultursektorn – presentation av resultat från en studie som EPSU 
beställt av Lionel Fulton, Labour Research Department. Frågor och svar, bakgrund, ta 
reda på mer om kultursektorns representation i EPSU 

 Uppdatering om den all-europeiska LRG konferensen som organiseras den 8-9 maj i 
Riga, Lettland, om fackliga strategier om att (återta) i kommunal regi eller insourcing av 
kommunala offentliga tjänster 

 Uppdatering om EPSU:s verksamhet och aktuell utveckling av EU:s politik, offentlig 
upphandling, i synnerhet att inkludera sociala kriterier, nedskärning av offentliga utgifter, 
bevakningen av offentliga tjänster public services monitor, arbetstid och 
avtalsförhandlingar  

 Uppdatering om LRG program och diskussioner med ledamöter om prioriteter och 
aktiviteter under 2012, äldreomsorg, barnomsorg, att bygga kapacitet med ”nya EPSU 
medlemmar”, offentlig upphandling. 

 
 
Kvinnlig representation på möten  
Baserad på medverkan i LRG:s kommittémöten: Kvinnor  0,29  % - Män 0,70 % 
 
 

Social dialog: 

Sista konferensen i projektet om att genomföra riktlinjer för många sektorer om våld 
från utomstående, 27 oktober, Polen (http://www.epsu.org/a/7911)  
 
Arbetsmarknadens parter som deltog i projektet träffades i Warszawa den 27 oktober för en 
sista konferens om projektet. De betonade de betydelsefulla resultat som uppnåtts av 
projektet, som ska ses som ett första steg mot att genomdriva riktlinjerna nationellt. 
Gemensamma faktorer mellan berörda sektorer accentuerades samt vikten av att tillägga 
specifika förhållanden för olika branscher när riktlinjerna genomförs nationellt. 
 
Alla översättningar till alla EU-språk godkändes och kommer att sätta upp på en särskild 
webbsida i februari 2012 med alla rapporter, presentationer och översättningar, som ett av 
projektets resultat.  

http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/a/7431
http://www.epsu.org/a/7911
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EPSU/CEMR social dialogkommitté för kommunala och regionala förvaltningar  
 
Värt att notera: 
 
Kommittén beslöt att verka för att implementera och att utforska alternativ om hur inverkan 
av kommitténs verksamhet kan bedömas systematiskt i förhållande till uppföljning och 
genomförande av beslut. 
 
Ett gemensamt projekt, som finansieras av EU-kommissionen, startade i december 2011. 
 
Gemensamma insatser att notera: 

 Gemensamt brev om grönbok om omstrukturering som ska innefatta offentliga tjänster 
vid samrådets andra steg (december) 

 Gemensamt uttalande: Kommunala och regionala arbetsgivare och fackförbund djupt 
oroade av effekten av krisen, oktober 2011 http://www.epsu.org/a/8090  

 Gemensamt uttalande: EU-kommissionens handledning om socialt ansvarig offentlig 
upphandling - förklaring av principer, krav och normer för socialt ansvarig offentlig 
upphandling för kommunala och regionala förvaltningar, juni 2011 
http://www.epsu.org/a/7769 (EN/FR) 

 4:e gemensamma arbetsprogrammet 2011-2013 http://www.epsu.org/a/7298 

 Riktlinjer för många sektorer om att handskas med våld från utomstående och 
trakasserier på arbetsplatser, samt projekt för många sektorer, juli 2010 - december 
2011 http://www.epsu.org/a/6782  

 
 
 

EPSU:s nätverk för brandmän  

http://www.epsu.org/r/315 
 

EPSU-ETUI kurs för brandmännens nätverk, 10-11 februari, Elewijt, Belgien 
http://www.epsu.org/a/7162 
 
En broschyr om arbetsmiljöfrågor för brandmän ska färdigställas och presenteras den 3 april 
2012 i Bryssel vid nästa nätverksmöte för brandmän. Protokollet från mötet den 10-11 
februari, se http://www.epsu.org/a/7162.  Noteras skall att brandmännen i Kommunal 
(Sverige) fick den 28 april ett arbetsmiljöpris från Europeiska arbetsmiljöbyrån för deras 
medverkan i ”god praxis” om bättre personlig skyddsutrustning.  
 
Tre av EPSU:s medlemsförbund deltar i ett projekt från EU-kommissionen om personlig 
skyddsutrustning. 

http://www.epsu.org/a/8090
http://www.epsu.org/a/7769
http://www.epsu.org/a/7298
http://www.epsu.org/a/6782
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/a/7162
http://www.epsu.org/a/7162
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Avsnitt 8: Stats- och europeisk förvaltning 
 
http://www.epsu.org/r/4  
 
Fasta kommittén sammanträdde den 24 mars och 6 oktober, och behandlade följande 
centrala ärenden: 
 

 Branschvis social dialog i statsförvaltningar– SDC CGA: se nedan. 

 Åtstramningsåtgärder: Kommitténs ledamöter upplyste om senaste nytt och 
informerades om EU:s nya ekonomiska styrning. Förutom hur detta kommer att inverka 
på löner, jobb, och fackliga rättigheter uttrycktes stor oro över kvalitet och tillgänglighet 
på de statliga förvaltningarnas tjänster samt för demokratin. Kommissionens samråd om 
omstrukturering och förekomma ändringar kan kanske bli ett tillfälle att åter betona 
omfattningen av omstrukturering av statsförvaltningar, att argumentera för starkare 
fackliga rättigheter och att bättre föregripa rättvisa och hållbara förändringar (se 
http://www.epsu.org/a/7698).   

 EPSU stadga för rättvisa skatter (maj 2010): som del av svaren på 
åtstramningsåtgärderna har främsta fokus varit på att få igång en skatt på finansiella 
transaktioner (FTT). Det gav resultat eftersom kommissionen lade fram ett förslag till 
direktiv den 28 september. Ett meningsutbyte ägde rum om FTT förslagen med 
tjänstemän från EU-kommissionens TAXUD vid mötet i oktober, Kommittén diskuterade 
också förslaget till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, CCCTB. 
Vad den skatten beträffar kräver vi tillsammans med EFS att det ska finnas en 
obligatorisk skattebas och att en gemensam minimiskattesats införs för bolag, om möjligt 
på 25 % (genomsnittet i EU) med avsikt att begränsa skattekonkurrens och den 
nedåtgående trenden för bolagsskattesatser. Medlemsförbund ombeddes fortsätta att 
driva kampanjer för FTT och CCCTB med respektive regeringar och 
europaparlamentsledamöter. EPSU har också fortsatt att kämpa för en global FTT i 
samarbete med ISKA, i synnerhet som det av aktioner kring G20 mötet förra november. 
En översikt presenterades av EPSU:s handlingsplan mot skattefusk om att minska 
skatteklyftor i Europa och godkändes av mötet i oktober (se avsnitt 1 Förbättra offentliga 
sektorns intäkter - rättvisare och mer effektiva skattesystem). Diskussioner ägde också 
rum med kommissionen om att utarbeta principer om rättvis beskattning, i linje med 
EPSU:s stadga om rättvisa skatter. 

 Migrationspolitik och migrantarbetstagare:  

o CFDT-Interco (Frankrike) har sökt och fått medel från EU att finansiera mer forskning 
och två stora utbildnings- och informationsmöten 2012, som uppföljning till 
Euromedprojektet 2010. Planen är att utarbeta en utbildningsmodul för 
offentliganställda som arbetar med migranter. Rumänien, som inte deltog tidigare,  
har nu kommit med i Euromedprojektet. 

o Tillsammans med EFS och andra europeiska fackliga federationer gjordes 
uppföljningar av diskussioner i parlamentet (medbestämmandeförfarandet) om tre 
förslag till direktiv om migrantarbetstagares rättigheter, säsongarbete och anställda 
som överförs inom samma företag. 

 Arbetsinspektionsrapport: En presentation gjordes vid vårmötet av Syndex första 
iakttagelser för slutliga kommentarer. Rapporten studerar tendenser i arbetsinspektion 
vad gäller sysselsättning, omfattning, huvuduppgifter och problem, outsourcing och 
konkurrensutsättning, och inverkan av krisen. Den omfattar 15 länder (Belgien, Tjeckien, 
Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Polen, Rumänien, 
Russland, Spanien, Storbritannien, Ukraina). Rapporten fann att i de flesta länder 
studerats förekommer brist på personal, som ytterligare förvärras av 

http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/a/7698
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åtstramningsåtgärderna i somliga länder. Otillräcklig utbildning var också ett stort 
problem, särskilt vad gäller hur man handskas med effekterna av globalisering och 
avreglering och regeringarnas betoning på att bekämpa odeklarerad arbetskraft. 
Arbetsinspektörer täcker i de flesta länder inte arbetsvillkor i den offentliga sektorn, trots 
att diskussionen förblir resultatlös om huruvida och hur situationen bör avhjälpas. 
Rapporten finns på http://www.epsu.org/r/4  

 Korruption i offentliga tjänster: Det här var det första mötet som EPSU stod för om 
korruption, och hölls den 22 och 23 november i Belgrad, med stöd av Friedrich Ebert 
Stiftungs regionkontor i Sydosteuropa. Cirka 35 delegater deltog från Bosnien-
Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Slovenien och Norge, såväl 
som företrädare för Transparency International (Serbien och Kroatien), Serbiens 
antikorruptionsstyrelse, fakulteten för säkerhetsstudier i Makedonien, samt en f.d. 
minister från Bosnien-Hercegovina. Diskussion var inriktad på statliga förvaltningar, 
rättsväsenden och sjukvården, och hur fackliga organisationer kan tackla och förhindra 
korruption. Ett uttalande gjordes för att markera den internationella dagen mot korruption 
(9 december), som finns på engelska och kroatiska http://www.epsu.org/a/8206 .  
Uttalandet skickades till EU-kommissionen och FN. Diskussioner pågår med 
kommissionen med hänsyn till att landrapporterna om korruption, som kommer ut 
vartannat år, håller på att utarbetas för 2012.  

 EPSU deltog i ett ISKA-möte om väsentliga tjänster och fackliga rättigheter den 11-
12 april. 

 Kriminalvårdsnätverket:  Nätverkets årliga möte hölls den 11-13 maj i Aten, med stöd 
av grekiska medlemsförbundet OSYE, som också stod värd och 70 delegater from 17 
länder, inklusive för första gången, från Moldavien. Presentationer gjordes av Andrew 
Coyle, en brittisk f.d. fängelsedirektör, professor i fängelsestudier vid Londons universitet 
och rådgivare till Europarådet, dansken Lars Møller, Världshälsoorganisationens 
Europakontor för fängelsesjukvård och Stephen Nathan, från Prison Privatisation 
International (som är kopplat till PSIRU, London). Mötet föregicks, som under tidigare år, 
av ett besök på fängelset Karydallos i Aten. Se pressmeddelandet Fewer prisoners, 
better prisons (Färre fångar, bättre fängelser) http://www.epsu.org/a/7618. Konferensen 
diskuterade fackets roll med att förbättra fängelsevillkor, inklusive att fördöma dem, som 
var fallet vid fängelset Karydallos, och frågor beträffande utbildning, arbetstid och 
fackliga rättigheter. Beslöts att kommentera ett förslag till europeiska uppföranderegler 
för kriminalvårdspersonal, som utarbetats av Europarådet och att ge ut korta faktablad 
om arbetstid och utbildning för nästa möte. EPSU:s kommentarer om 
uppförandereglerna finns endast på EN på http://www.epsu.org/a/7871http://www.epsu.org/r/226. 
Nätverkets nästa möte äger rum i Oslo i april 2012. EPSU:s sekretariat svarade också 
på kommissionens grönbok om fängelsevillkor, som också finns endast på EN 
http://www.epsu.org/a/7871http://www.epsu.org/r/226.  

 Försvaret: På vissa medlemsförbunds förfrågan, särskilt Spanien och Belgien, startades 
ett EPSU nätverk för försvarsbranschen den 9 december i Bryssel, med stöd från CSC-
Services Publics, Belgien. Både militär och civil personal omfattas av nätverket, som 
främst finansieras av medlemsförbund och kommer att verka i huvudsak med tre 
prioriteter:  
o Offentlig upphandling och omstrukturering i försvaret  
o Fackliga rättigheter  
o Att studera, med utgång från ett spansk-lett initiativ, möjligheterna att använda 

direktivet om europeiska företagsråd för att uppnå gemensamma sociala normer för 
personal på USA:s militärbaser i Europa http://www.epsu.org/a/7494 

 
CCOO förbunden kommer att arrangera ett uppföljningsmöte 2012. 
 

 Val av ny ordförande för NEA kommittén: Jean-Paul Devos, CSC – Services Publics, 
Belgien valdes till ny ordförande vid mötet i oktober, som ersättning för Charles 

http://www.epsu.org/r/4
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Cochrane, PCS, Storbritannien, som gått i pension. Mandatperioden löper till EPSU:s 
nästa kongress 2014. 

 
 
Kvinnlig representation i NEA:  
Baserad på medverkan i kommittémöten: Kvinnor 27,5 %,  Män  72,5  % 
 
EU:s branschvisa sociala dialog (EUPAE och TUNED, som leds av EPSU) 
 
Det har varit första året för statsförvaltningarnas sociala dialogkommitté (SDC CGA).  På 
arbetsgivarsidan har kommittén företrädare från Belgien, Tjeckien, Frankrike, Grekland, 
Italien, Luxemburg, Rumänien, Spanien, Storbritannien samt två observatörer, Ungern och 
Slovenien. 
 
SDC CGA sammanträdde 6 gånger - 2 plenarmöten och 4 arbetsgruppsmöten i Bryssel: 
 

 Fastställde arbetsprogrammet 2011-2013, och kom under året lopp överens om två 
uttalanden, ett om krisen och ett om skillnaden mellan kvinnors och mäns löner, se 
http://www.epsu.org/r/569.  

 Godkände ett gemensamt brev till kommissionären för sociala och sysselsättningsfrågor 
Andor, för att försöka få med offentliga sektorn inom ramen för det kommande samrådet 
om omstrukturering och att föregripa förändringar. Ett annat brev skickades också till 
kommissionen om sociala dialogkommitténs roll i EU:s 2020 strategi och den inre 
marknaden. Båda brev är tillgängliga 

 En projektansökan godkändes av kommissionen om statliga förvaltningars profil och 
utstrålning, som ska pågå under ett år  

 Värt att notera: OECD presenterade samlad information till SDC om effekten av krisen 
på den offentliga sektorn. Stiftelsen i Dublin informerade också SDC om en kommande 
studie om krisen och statsförvaltningar, och att SDC skulle inbjudas till en arbetsgrupp 
om denna fråga i början av 2012 

 Kommittén fortsatte att försök övertyga fler arbetsgivare att gå med i SDC, särskilt Irland, 
Polen och Litauen. Inga framsteg kan rapporteras beträffande den tyska 
statsförvaltningen. 

 
Vad beträffar vårt förhållande till EUPAN, beslöt TUNED att koncentrera sig på SDC CGA  
och därmed begränsa sitt åtagande i den s.k. informella sociala dialogen med EUPAN, dvs. 
genom att delta i möten vartannat år med EU:s generaldirektörer med avsikt att främja SDC 
CGA:s verksamhet. TUNED höll fast vid detta beslut under 2011 trots att vi ännu inte tillåtits 
avlägga en fullständig rapport om SDC:s verksamhet till generaldirektörerna. TUNED 
informerades vid generaldirektörsmötet i december i Warszawa att danska ordförandeskapet 
skulle genomföra en utvärdering av den informella sociala dialogen under första halvåret 
2012. 
 
 

http://www.epsu.org/r/569


EPSU:s verksamhetsberättelse 2011 
 

29 

 

Avsnitt 9: Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor 
 
http://www.epsu.org/r/2 
 
Fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor (SC HSS) 
 
Fasta kommittén sammanträdde den 29 mars (Luxemburg) och den 18 oktober (Bukarest). 
 
Tre centrala politiska frågor för branschen diskuterades vid dessa två möten: 

 Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG): andra steget av samråd med arbetsmarknadens 
parter och förhandlingar mellan parterna över sektorer i Europa, med EPSU:s 
medverkan  

 Direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG): offentligt samråd och en 
grönbok som förberedelse för ett omarbetat förslag till direktiv  

 Genomförande av direktiv om tillämpning av patienters rättigheter vid 
gränsöverskridande sjukvård (2011/24/EU): slutresultat och införlivningsförfarande fram 
till maj 2013 

 
EPSU:s svar på samrådets första och andra steg av omarbetningen av Arbetstidsdirektivet 
(http://www.epsu.org/a/7308; http://www.epsu.org/a/7166) debatterades och godkändes, 
Deltagarna utarbetade allmänna prioriteter och centrala inslag i en gemensam strategi som 
inriktas på följande aspekter: 1) Begreppet och innebörden av bakjour måste förtydligas 2) 
Det är nödvändigt att få en kodifiering av Europadomstolens beslut om jourtid 3) Det enskilda 
undantaget måste avskaffas direkt eller stegvis 4) Mer inriktning behövs på lösningar om att 
balansera arbete och fritid för att ge mer vikt åt arbetstidsdirektivet genusdimension i många 
yrken, särskilt i branschen sjukvård och sociala tjänster 5) Regler måste skärpas och 
bevakning av genomförande av kompledighet 6) Kraftigare fokus på lösningar av frågan om 
balans mellan arbete och fritid med hänsyn till genusdimensionen och inverkan på vård och 
omsorg i förhållande till arbetstidsarrangemang i många yrken inom vård och sociala tjänster 
(se också avsnitt I denna rapport). 
 
Den 15 september lämnade EPSU in ett bidrag (http://www.epsu.org/a/7993) till det offentliga 
samrådet om grönboken om att modernisera direktivet om erkännande av 
yrkeskvalifikationer med viktiga 10 budskap. Främst handlar bidraget om användning av 
inre marknadens informationssystem, begreppet partiell tillgång, språkkrav och -prov som del 
av erkännande, kontinuerlig yrkesutbildning och dess roll och utbildningskrav för läkare, 
sjuksköterskor och barnmorskor. Det bygger på EPSU:s svar den 15 mars på första steget av 
det offentliga samrådet, som startades av EU-kommissionen i januari 2011, och omfattar fem 
huvudpunkter (http://www.epsu.org/a/7448). I båda fallen samordnade också EPSU sina svar 
med HOSPEEM för att föra samman ledande principer och flertalet rekommendationer och 
ställningstaganden. Till andra stegets samråd hade 15 medlemsförbund från 10 länder 
skickat in sina svar och synpunkter. EU-kommissionen presenterade den 19 december sitt 
förslag till omarbetning av direktivet, som EPSU kommer att svara på 2012. 
 
Direktivet om tillämpning av patienters rättigheter vid gränsöverskridande sjukvård 
godkändes av Europeiska rådet den 28 februari. En analys av det slutliga resultatet av denna 
lagstiftningsprocess som pågått i tre år utarbetades (http://www.epsu.org/a/7308) och 
diskuterades. Deltagarna framhöll vikten av den dubbla rättsliga grunden, artikel 114 (inre 
marknaden), men ännu viktigare artikel 168.1 (folkhälsa) EUF. Medlemsförbund är överens 
om att bevaka villkoren som ger medlemsstater utrymme att manövrera när direktivet 
införlivas i nationell lagstiftning vad beträffar val av förfaranden eller institutioner som berörs, 
samt vidden på gränsöverskridande samarbete. Frågor som bör bevakas: 1) nationell syn på 
säkerhet och yrkesmässigt ansvar, 2) möjlighet att anlita och stöd för referenscentra för 
behandlingar som kräver specialkunskaper och sällsynta sjukdomar, 3) främja det 

http://www.epsu.org/r/2
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gränsöverskridande sjukvårdsutbudet i gränstrakter, 4) ersättning av kostnader (dröjsmål, 
förfaranden, utesluta somliga kostnader, uträkning av och ersättning för kostnader för in 
naturaförmåner) eller 5) behandling av förhandstillstånd för behandling utomlands. 
 
Vid första mötet valde kommittén Valdis Keris, ordförande för Lettlands fackförbund för 
sjukvårds- och socialvårdsanställda (LVSADA), med acklamation till SC HSS 3:3 
viceordförande, som representant för Central- och Östeuropa efter Jiří Schlanger (OSZSP 
ČR). Den 1 mars fick LVSADA priset SOLIDAR:s silverros i kategorin social rättvisa 
(http://www.epsu.org/a/7238), för att erkänna och uppmuntra deras kampanj mot lettiska 
regeringens nedskärningar av sjukvårdsutgifter. LVSADA påstod att nedskärningarna gick 
emot rätten till sjukvård och medicinsk behandling som garanteras av artikel 35 i EU:s stadga 
om grundläggande rättigheter (http://www.epsu.org/a/7403). 
 
EPSU:s europeiska vårdkonferens 2011: Europeisering av sjukvårdspolitik och 
sjukvårdssystem och gemensamma utmaningar för vårdarbetskraften, 18-19 oktober, 
Bukarest 
 
Över 80 personer från EPSU:s medlemsförbund, personal och gäster europeiska och 
mellanstatliga institutioner (http://www.epsu.org/a/8103) (EU-kommissionen, OECD; WHO:S 
Europaregion), forskare och arbetsmarknadsparter i EU (HOSPEEM). 
 
Konferensen hade fyra ämnen som grund:  

 Europeisering av nationella sjukvårdssystem och -politik: arbetsmarknadens parters roll i 
sjukvården (http://www.epsu.org/a/7364) 

 Finansiering av sjukvården mot bakgrund av krisen och åtstramningsåtgärder i Europa 

 Vårdarbetskraftens gränsöverskridande rörlighet: utmaningar för rekrytering, 
kvalifikationer, arbetsvillkor och garantier för kollektiva arbetstagarrättigheter  

 Effektiv politik för att rekrytera och behålla personal / Den åldrande vårdarbetskraften  
 
Under plenarsessionerna debatterade deltagare från omkring 25 länder 1) hur den inre 
marknadens friheter och regler inverkar på sjukvårdssystem och vårdanställda och 2) 
följderna av de finansiella och ekonomiska kriserna på Europas välfärdssamhällen, offentliga 
budgetar, sjukvårdspolitik och arbetstagarrättigheter. I de två arbetsgrupperna som 
behandlade 1) ökad rörlighet över gränserna för vårdpersonal och migration, samt 2) 
utmaningar vad gäller att rekrytera och behålla vårdpersonal mot bakgrund av personalbrist 
och den åldrande arbetskraften. En rad rekommendationer och handlingar för EPSU:s 
medlemsförbund på EU-nivå och hemmaplan behandlades (http://www.epsu.org/a/7364). 
En rapport från konferensen utarbetas och EPSU:s slutsatser och rekommendationer 
kommer att antas 2012. Två studier rörande konferensens ämnen har beställts och ska vara 
färdiga till sommaren 2012. Den första handlar om inverkan av europeisering av 
sjukvårdspolitik och -system på vårdarbetskraften såväl som på patienter, och studera 
alternativ för bevakning av politik och fackliga aktioner. Den andra granskar möjligheter och 
utmaningar beträffande vårdanställdas rörlighet och rekrytering över gränserna. Den ska visa 
fackförbundens, sociala dialogens och kollektivavtalens roll när det gäller att hantera problem 
och utarbeta lösningar. 
 
Rundabordsmöte mellan EPSU:s medlemsförbund från HSS branschen och ledamöter 
av europaparlamentet den 9 november  
http://www.epsu.org/a/7810 
 
30 representanter för 25 EPSU-förbund från 15 av EU:s medlemsstater träffade den 9 
november ett antal ledamöter av europaparlamentet (och medhjälpare) från fem olika 
politiska partier på dess lokaler för att diskutera viktiga politiska frågor beträffande sjukvård 
och sociala tjänster på EU-nivå. De nämnde gränsöverskridande rörlighet för patienter i EU, 
kvalitet och finansiering av sociala tjänster, inklusive arbetsvillkor i branschen. 
Parlamentsledamöter och EPSU:s medlemsförbund hade också ett meningsutbyte om 
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omarbetningen av gemenskapslagar om offentlig upphandling, tjänstekoncessioner, statligt 
stöd och erkännande av yrkeskvalifikationer. Värdar för mötet var finska ledamoten Sirpa 
Pietikäinen (EPP), utskottsledamot i ENVI (utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet) och franska ledamoten Pervenche Berès (S&D), ordföranden för 
utskottet EMPL (sysselsättning och sociala frågor). Ett andra möte planeras äga rum under 
2012. 
 
Arbetsgrupp om sociala tjänster  
 
Närmare 30 företrädare för EPSU:s medlemsförbund från 15 länder inom HSS och LRG 
träffades den 15 september, med utgång från uppdaterade referensramar 
(http://www.epsu.org/a/7761). Deltagarna diskuterade innehållet och konsekvenser av olika 
aktuella initiativ, t.ex. en frivillig kvalitetsram för sociala tjänster av allmänt intresse i EU 
(SSGI) och rapporten om framtiden för SSGI, som antogs av europaparlamentet den 5 juli 
(http://www.epsu.org/a/7804). Många av de yrkanden som försvarades av EPSU och EFS 
blev föremål för positiva omröstningar (http://www.epsu.org/a/7452) dock togs avsnittet om 
offentlig upphandling inom SSGI bort. Mötet behandlade också inverkan av reviderade EU 
lagar om offentlig upphandling, tjänstekoncessioner och statligt stöd på tjänsternas och 
sysselsättningens organisation, utbud, finansiering och kvalitet. Utmaningen om kvaliteten på 
sociala tjänster, på arbete och arbetsvillkor, samt på självständigt val om hur de organiseras, 
regleras, utförs och finansieras av behöriga offentliga myndigheter i medlemsstaterna har 
studerats och debatterats, med illustrationer från medlemsförbund om konsekvenserna av 
privatisering och ökad konkurrens inom vård och omsorg. Kunskaperna från diskussioner 
och resultaten av mötena har meddelats EPSU:s nätverk för offentliga tjänster (se avsnitt 3) 
och vice versa. 
EPSU:s medlemmar har framhållit 1) minskning av offentliga budgetar, 2) kronisk brist på 
finansiering av SSGI, 3) vinstdrivande utförares konkurser, samt 4) rättsliga utmaningar mot 
offentliga tjänster av privata företag, och diskuterat lämpliga facklig strategier.  
 
Projekt 
 
En översikt av projekt av betydelse för EPSU:s medlemsförbund i HSS 
(http://www.epsu.org/a/7991) presenterades och diskuterades vid det andra kommittémötet. 
Som regel är dessa projekt antingen en komplettering av pågående politisk verksamhet eller 
arbete att stimulera resultat av den branschvisa sociala dialogen för sjukhusbranschen 
(http://www.epsu.org/r/20). 
 

 Ett projekt inleddes 2011 om att starta europeiska företagsråd i sjukvårdsbranschen 
(“Information, samråd och medverkan av arbetstagare i multinationella företag  inom 
sjukvård och sociala tjänster”) 

 Två projekt har diskuterats med EPSU:s medlemsförbund i slutet av 2011 och medel 
tilldelats, som ska starta i början av 2012 1) en kartläggning av social dialog inom 
personliga sociala tjänster (“Att främja social dialog för arbetsgivarorganisationer inom 
sociala tjänster”) och 2) en förstudie om att inrätta ett europeiskt branschråd om 
sysselsättning och kompetens för anställda inom sjukvård och omsorg. 

 
Branschvis social dialogkommitté för sjukhussektorn (SSDC HS) 
 
Arbetsprogrammet för EPSU-HOSPEEM 2011-2013 (http://www.epsu.org/a/7208) 
godkändes den 1 juli, och inriktas på erkännande av yrkeskvalifikationer, den åldrande 
arbetskraften, gränsöverskridande rörlighet och migration, uppföljning av handlingsramen om 
att rekrytera och behålla personal (http://www.epsu.org/a/7158) samt att förhindra skador av 
vassa instrument (http://www.epsu.org/r/426). HSS medlemsförbund deltog i en serie 
regionala seminarier för att stimulera genomförande av riktlinjer för många sektorer om att 
handskas med våld och trakasserier från utomstående (http://www.epsu.org/a/6782). 
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HOSPEEM och EPSU deras medlemsförbund i Östersjöländerna skrev den 25 maj under 
Rigadeklarationen (http://www.epsu.org/a/7724). 
 
 
Kvinnlig representation i HSS möten:  
Baserad på medverkan i kommittémöten: Kvinnor 68 %, Män 75  % (det är värt att notera att 
andelen är 75 % kvinnor 25% män i sociala dialogkommittén i sjukhussektorn). 

http://www.epsu.org/a/7724
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Avsnitt 10: Avtalspolitik och information 
 
Åtstramningsåtgärder i Europa fortsätter att allvarligt inverka på avtalsförhandlingar och 
offentliganställdas löner och villkor. Utredningen Wrong Target (Fel målgrupp), som gavs ut i 
slutet av 2010 omfattar åtta länder där löneminskningar påtvingats, och rapporten 
uppdaterades i slutet av 2011 för att ta hänsyn till händelserna i dessa länder, med detaljer 
om löneminskningar i ytterligare två länder, Portugal och Tjeckien.  
 
Regelbundna rapporter i epsucob@NEWS  
Det svåra förhandlingsläget i de flest länder i Europa följdes under året i nyhetsbrevet, som 
kommer ut varannan månad med e-post, epsucob@NEWS. Ett större urval länder täcktes 
tack vare fler bidrag från medlemsförbund. I år har vi också genom nyhetsbrevet bevakat 
vissa ämnen: fackliga rättigheter i nummer 19 (www.epsu.org/cob/448), löner och ekonomisk 
styrning i nummer 12 (www.epsu.org/cob/430) samt pensioner i nummer 11 
(www.epsu.org/cob/429).      
 
Avtalsförhandlingar i energibranschen  
Den mindre gruppen medlemsförbund som utbyter informationer om avtalsförhandlingar i 
energibranschen i Central- och Västeuropa (CBCWE - www.epsu.org/r/427) sammanträdde 
åter ett par gånger under året. Vid det andra mötet i december deltog förbund från Norden för 
första gången. Gruppen fortsätter att utbyta information om betydelsefulla händelser inom 
avtalsförhandlingar, bl.a. outsourcing, utbildning och löner.  
 
WISUTIL – löner och villkor inom energi, avfall och vatten CBCWE gruppens 
diskussioner om löner under de senaste åren ledde till ett förslag om ett projekt finansierat av 
EU-kommissionen som arbetar med internationella nätverket för löneindikatorers (Wage 
Indicator) webbsidor. WISUTIL projektet syfte var att samla in och analysera data om löner 
och villkor för anställda inom energi-, avfalls- och vattenbranscherna. Data erhölls från 
enskilda arbetstagare, som använde existerande och nya Wage Indicator webbsidor. 
Forskningsresultaten diskuterades vid en konferens i Wien den 26-27 september 
(www.epsu.org/a/7671). 
 
Möten om avtalsförhandlingar och ett nätverk om avtalsförhandlingar  
2011 arrangerades ingen avtalskonferens. I stället användes resurser och ett av EU-
kommissionen finansierat projekt att organisera möten som speciellt behandlade följande 
ämnen: ekonomisk styrning, den europeiska terminen och den årliga tillväxtöversikten. 
Styrelsen bekräftade dock i november att en avtalskonferens ska organiseras i december 
2012, och beslöt att ett nätverk ska inrättas för avtalsförhandlingar, som ska inkallas för 
första gången i  början av 2012, och att eventuell finansiering genom ETUI kommer att göra 
det möjligt att hålla ett tvådagarsmöte för att diskutera hur nätverket ska fungera. 
 
Länkar 
Huvudsidan för avtalsförhandlingar på EPSU:s webbsida http://www.epsu.org/r/87 
 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
epsucob@NEWS enligt 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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http://www.epsu.org/cob/101
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Avsnitt 11: Central- och Östeuropa  
 

Centraleuropa 
http://www.epsu.org/r/544  
 
Det största problemet under 2011 har utan tvivel varit den globala ekonomiska och finansiella 
krisen, vars inverkan haft lika destruktiva konsekvenser här som i andra delar av Europa. 
 
Läget i länder på olika stadier av medlemskap i EU är mycket mer komplicerat eftersom alla 
dessa länder tvingats genomföra massiva omstruktureringar för att motsvara EU:s 
medlemskapskriterier. Inverkan av de ekonomiska och sociala reformerna på befolkningen 
och på offentliganställda varierar beroende på lokala förhållanden, men rent allmänt är den 
av betydande omfattning. 
 
Nationella regeringar har infört åtstramningsåtgärder som ska bekämpa de stora offentliga 
underskotten vilket påverkar miljontals arbetstagare. Löneminskningar, sjukvårds- och 
sociala reformer, pensionsreformer och minskade budgetar stimulerade enorma protester i 
hela regionen. Detta hårda ekonomiska klimat har tyvärr också förorsakat fler kränkningar av 
fackliga och arbetstagarrättigheter (se också avsnitt 1 i denna verksamhetsberättelse - Fel 
målgrupp – The Wrong Target).  
 
Kroatiens förhandlingar om medlemskap i EU avslutades under 2011 och landet räknar med 
att komma med i EU 2013. Ett antal betydande problem återstår dock att lösa. Flera f.d. höga 
funktionärer, bl.a. statsministern och två andra ministrar står anklagade för att ha organiserat 
ett stort korrumperat nätverk i statlig förvaltning och statsägda företag. Brottsbekämpning 
genom rättsväsendet förblir långsam trots vissa förbättringar, och arbetsinspektionen har 
svag kapacitet. Flexibla relationer mellan arbetsgivare och anställda och antifackligt tryck 
från privata arbetsgivare gör det svårt att organisera fackligt (se också avsnitt 1, 
arbetsinspektionens rapport) .  
 
Det är uppenbart att det inte finns några andra organisationer som verkligen försvarar 
arbetstagare förutom fackföreningar. Arbetstagare är emellertid apatiska, och fackliga 
organisationer inte alltid starka nog att mobilisera dem. Arbetstagare konfronteras med 
lönedeflation samtidigt som BNP minskar kraftigt, utbetalning av löner släpar efter, 
arbetslösheten ökar, nationalism och främlingsfientlighet växer, arbetsgivarna försöker 
genomföra mycket anstötliga åtgärder och regeringar organiserar aktioner mot fackförbund 
(mer information om utvecklingen i olika länder se rapporten från valkretsmötet på 
http://www.epsu.org/a/8253).  
 
Valkretsmöte:  
 
Rapport och handlingar på http://www.epsu.org/a/8253 
 
56 företrädare (14 kvinnor) för ISKA/EPSU:s medlemsförbund diskuterade den aktuella 
utvecklingen och EPSU/ISKA:s verksamhet i Centraleuropa och valkretsen västra Balkan vid 
14:e mötet med valkretsen Centraleuropa och västra Balkan, som hölls i Banja Luka, 
Republika Srpska, Bosnien-Hercegovina den 27-28 april 2011. Mötet omfattade ett 
seminarium om den globala krisens inverkan. 
 
Fokus förblir på effekten av den globala ekonomiska och finansiella krisen på regionen, om 
eventuella gemensamma aktioner och fackliga rättigheter. Ekonomiska frågor, rekrytering av 
nya medlemsförbund och medlemsavgifter stor också på dagordningen, samt EPSU:s 
prioriteter och verksamheter, EPSU:s aktuella arbetsplan och medlemsförbundens 
medverkan i EPSU:s stadgeenliga organ diskuterades också.   
 

http://www.epsu.org/r/544
http://www.epsu.org/a/8253
http://www.epsu.org/a/8253
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Vid valkretsens 14:e möte valdes Boris Pleša, ordföranden för kroatiska Trade Union of State 
and Local Government Employees till dess representant. 
 
Verksamheter som organiserades i valkretsen under 2011 tas upp i listan över möten som 
medföljer som bilaga till denna rapport. 
 
Jämställdhet  
 
Organisatörer av alla EPSU evenemang om förbund som medverkar har alltid ombetts 
respektera  EPSU:s politik om jämställdhet. I somliga enskilda fall är det dock inte möjligt, på 
grund av fackförbundets natur och ändamål (t.ex. energirundabordsmöte för 
energifackförbund med manlig övervikt, eller, å andra sidan, konferens för kulturarbetare, 
med kvinnlig övervikt). Men vid möte som Motivera ungdomar att bli aktiva medlemmar har 
balans mellan kvinnor och män mer eller mindre uppnåtts. Totalt deltog 260 personer under 
2011 i EPSU:s verksamhet, varav 108 kvinnor (= cirka 42 %).  
 
Mer information om verksamheten i Centraleuropa kan erhållas på begäran av sekretariatet.  
 
 

Nordöstra Europa  
http://www.epsu.org/r/544  
 
Under 2011 befann sig valkretsens länder i ett nytt farligt läge på grund av recessionen i i-
länder. Trots detta söker regeringarna fortfarande utvägar ur den ekonomiska 
lågkonjunkturen, växande fattigdom och sociala spänningar genom att liberalisera ekonomin 
och skatterna, såväl som att stimulera fria entreprenörer. Vidare finns det åsiktsyttringar som 
påstår att om liberalisering misslyckas kan det leda till att socialism återinförs.  
 
Valkretsens fackföreningar fortsätter trots allt att kämpa för högre minimilöner och intäkter för 
eftersatta grupper, för att skapa sysselsättning och återställa och stärka arbetsmarknadens 
institutioner och socialt partnerskap. 
Statliga program, socialhjälpsprogram och andra åtgärder som vidtas av regeringar på 
fackets initiativ eller efter tryck från facket har hjälpt valkretsens befolkning att överleva den 
globala finansiella och ekonomiska krisens första våg. 
Rent allmänt befinner sig befolkningen i praktiskt taget alla valkretsens länder i en svår 
situation. 
 
Trots att en rad åtgärder nyligen vidtagits och vissa positiva ändringar skett i ekonomin, och 
upprepade krav från ISKA:s och EPSU:s medlemsförbund till regeringen, och statsåklagaren 
i Ukraina krävt att utestående löner ska betalas har ännu inte hela skulden betalats av.  
Konsolidering av sjukhus som genomförs experimentellt i ett antal pilotprojekt i regionen 
under rubriken reform av sjukvården löser inte det främsta problemet, nämligen att 
branschen inte får tillräckliga medel.  
En stor privatisering av energi startades utan en folkomröstning. Regeringen och fonden för 
statsegendom godkände tidtabellen för försäljning av elva statsägda bolag som alstrar och 
distribuera energi. 
På grund av massprotester utarbetade socialdepartementet i Ukraina ett lagförslag 
om ”Ändringar av Ukrainas skattelag för att införa en förmögenhetsskatt”. Förslaget 
debatteras för närvarande. 
 
EPSU:s verksamhet i valkretsen genomfördes med utgång från situationen i varje land, för 
att erbjuda mest möjliga hjälp att utveckla fackförbunden på nationell nivå genom projekt och 
genom kampanjen ”Offentliga tjänster av hög kvalitet - gör något nu!”  
 
Projekten som genomfördes var ett betydande bidrag till att stimulera förbunden att 
organisera och representera sina medlemmar, lösa problem med offentliga tjänster, 

http://www.epsu.org/r/544
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verkställa EPSU:s politik till försvar för fackliga rättigheter och jämställdhet. Projekten var 
viktiga när det gäller att säkra enighet bland offentliganställdas förbund i valkretsen nordöstra 
Europa, att hjälpa dem att handskas mer effektivt med omstrukturering av den offentliga 
sektorn och nyliberal politik (protokoll från valkretsmöten och handlingar finns på 
http://www.epsu.org/a/8255). 
 
Aktiviteter som organiserades i valkretsen under 2011 tas upp i listan över möten som 
medföljer som bilaga till denna rapport. 
 
Mer information om verksamheten i nordöstra Europa kan erhållas på begäran av 
sekretariatet.  

 
Sydöstra Europa 
http://www.epsu.org/r/544  
 
I flertalet länder i regionen har världskrisen haft en mycket negativ inverkan på det 
ekonomiska och sociala läget på nationell nivå. Offentliganställda har råkat ut för lönestopp 
(Bulgarien) eller löneminskningar (Rumänien), och stränga åtstramningsåtgärder har 
vidtagits av regeringar utan samråd med fackförbund eller resten av civilsamhället.  
 
Låga löner och dåliga arbetsvillkor i offentliga sektorn har lett till stor migration, särskilt inom 
vården, där det finns en allvarlig brist på personal, som påverkar tillgång till sjukvård och 
kvaliteten på vården, som utförs av det otillräckliga antal yrkesutbildade som valt att stanna 
kvar och arbeta i sina hemländer. 
 
Social dialog har blivit allt viktigare än någonsin under de senaste 20 åren. Regeringar låtsas 
genomföra en dialog, samtidigt som beslut tas innan diskussioner ens påbörjas. Nya lagar 
har antagits som begränsar arbetstagares rättigheter och undergräver fackets roll. 
Regeringar genomdriver strategier som ska skrämma fackliga ledare och misskreditera 
fackföreningsrörelsen.  
 
Valkretsmöte  
 
Rapport och handlingar på http://www.epsu.org/a/7361  
 
Situationen i länderna i sydöstra Europa (Albanien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Moldavien, 
Rumänien, Turkiet) under perioden 2010-2011 diskuterades av fackliga representanter vid 
valkretsmötet för sydöstra Europa, som hölls den 5-6 maj i Yalova, Turkiet, åtföljd av en 
konferens om den finansiella och ekonomiska krisen. Valkretsmötet antog en deklaration 
som uttryck för deras gemensamma ställningstagande mot de djupt asociala 
åtstramningspolitiska åtgärderna som regionen påtvingats av internationella 
finansinstitutioner och EU, med katastrofala konsekvenser för offentliga tjänster och 
offentliganställda. Deklarationen kräver att regeringar inför en politik som skapar bra, säker 
sysselsättning, anständiga löner och hållbar ekonomisk utveckling, och bekräftade åter deras 
gemensamma stöd för en offentlig social välfärdspolitik med omfattande 
socialförsäkringssystem som bygger på solidaritet.    
 
Fackförbunden i sydöstra Europa identifierade som gemensamma intressen hur man 
bekämpar otryggt arbete och liberalisering, privatisering och marknadsutsättning av offentliga 
tjänster, de internationella finansinstitutionernas och EU:s politik. Verksamhet som främjar 
jämställdhet och lika möjligheter står också högt på fackens agenda.  
 
Förslagen som formulerades vid valkretsmötet utgjorde grunden för planering av 
verksamheten för 2012 i regionen. Bland annat planeras en allmän regional konferens för 
kommunal- och regionalanställdas förbund, ett seminarium för unga offentliganställda i 

http://www.epsu.org/a/8255
http://www.epsu.org/r/544
http://www.epsu.org/a/7361
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Azerbajdzjan och ett seminarium om jämställdhet i Albanien. Fackförbunden kommer också 
att medverka i EPSU:s fasta kommittéer och aktiviteter och kampanjer som drivs på 
europeisk nivå, inklusive kampanjen för offentligt vatten.  
 
Aktiviteter som organiserades i valkretsen under 2011 tas upp i listan över möten som 
medföljer som bilaga till denna rapport. 
 
 
 
Jämställdhet  
 
I linje med EPSU/ISKA:s policy om jämställdhet har ett av de främsta kriterierna för 
medverkan i aktiviteterna i regionen varit en rättvis representation av kvinnor, vilket i somliga 
fall varit svårt att tillämpa, t.ex. i det turkiska projektet, där endast 30 % av deltagarna var 
kvinnor. Som motvikt utgjordes i över 60 % av deltagarna i projektet i Moldavien av kvinnor, i 
förhållande till deras representation i fackföreningarna. En rättvis medverkan av kvinnor och 
ungdomar fortsätter att vara en viktig fråga när framtida aktiviteter organiseras i regionen. 
 
 
Mer information om verksamheten i sydöstra Europa kan erhållas på begäran av 
sekretariatet.  
 
 

Ryssland och Centralasien  
http://www.epsu.org/r/544  
 
Efter en kraftig nedgång har den ekonomiska situationen i delregionens länder börjat 
återupplivas. En positiv tendens mot tillväxt inom flertalet makroekonomiska indikatorer har 
observerats under året.  
 
Det har dock inte ännu blivit möjligt att återföra arbetsmarknaden till samma nivå som före 
krisen i många av delregionens stater. Nya jobb har skapats, men inte många, och flertalet 
motsvarar inte begreppet anständigt arbete. Ungdomsarbetslösheten är särskilt oroväckande. 
Problemen med städer med en enda näring har inte angripits. Arbetslöshetsunderstödet som 
betalas ut ger inte arbetslösa möjligheter att klara sig medan de söker jobb.  
 
Det bör noteras att förhållandet försämras mellan arbete och kapital, som försöker skaffa sig 
bättre egna villkor. I ett antal länder i delregionen blir det allt svårare för fackförbunden att ha 
en social dialog med sina motparter. 
 
Valkretsmöte  
 
Rapport och handlingar finns på http://www.epsu.org/a/8254 och http://www.epsu.org/a/6534  
 
Representanter för 8 medlemsförbund i ISKA/EPSU från Ryssland, Kirgizistan, Kazakstan 
och Tadjzikistan diskuterade den senaste utvecklingen och EPSU:s verksamhet i valkretsen 
Ryssland och Centralasien vid valkretsens möte som hölls i Moskva, Ryssland, den 29-30 
maj. 
 
Deltagarna koncentrerade sig på medlemsförbundens verksamhet med hänsyn till villkoren 
efter den finansiella och ekonomiska krisen sedan föregående valkretsmöte, den politiska 
utvecklingen och fackliga initiativ om att verkställa beslut från EPSU:s kongress. 
Deltagarna godkände verksamhetsberättelsen för 2010, verksamhetsplanen för 2011 och 
diskuterade planer för 2012. Ekonomiska frågor, EPSU:s nätverk för ungdomar, samarbete 
mellan ISKA och EPSU, rekrytering av nya medlemsförbund och medlemsavgifter stod också 
på dagordningen.  

http://www.epsu.org/r/544
http://www.epsu.org/a/8254
http://www.epsu.org/a/6534
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Sammanfattning och rekommendationer från valkretsmötet: 

 Medlemsförbund förstår vikten av att rekrytera nya medlemmar, som en av lösningarna 
på den aktuella ekonomiska situationen  

 Medlemsförbund vill fortsätta med projektverksamheten hos medlemsförbunden, då det 
för somliga är den enda möjligheten de har att organisera utbildningar (särskilt i 
Tadjzikistan och Kirgizistan med hänsyn till det ekonomiska läget i dessa länder) 

 Medlemsförbund vill fortsätta med systemet att hålla valkretsmöten  

 Medlemsförbund stöder och uppskattar det delregionala kontoret i Moskvas verksamhet  

 Medlemsförbund är överens att EPSU:s ungdomspolitisk ska utvecklas  

 Medlemsförbund förstår vikten av EPSU:s ungdomsnätverk, men på grund av 
språksvårigheter är det svårt att nominera någon att delta. Enda möjligheten kan vara att 
en företrädare för HWURF deltar. Andra förbund kan endast medverka om tolkning till 
ryska erbjuds  

 Medlemsförbund tog upp bekymmer om kopplingen mellan delregionen och ISKA, och 
påpekade att de inte längre får korrespondens från ISKA:s huvudkontor eller ISKA 
handlingar på ryska  

 Medlemsförbund godkände en ökning av medlemsavgiften (EUR 0,1) och de 
rekommenderade att de som inte betalar ska behandlas strängt. 

 
Aktiviteter som organiserades i valkretsen under 2011 tas upp i listan över möten som 
medföljer som bilaga till denna rapport. 
 
Mer information om verksamheten i Ryssland och Centralasien kan erhållas på begäran av 
sekretariatet.  
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Lista över viktiga dokument som utarbetats / antagits 2011 
 
 

EPSU position and recommendations on the discussion paper on climate change and its 
impact on public services, adopted by the Executive Committee on 12 & 14 April 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU), http://www.epsu.org/a/7716  
 
Impact of climate change on public services in Europe, adopted by the Executive Committee 
on 12 & 14 April - report prepared for EPSU by Sophie Dupressoir, April 2011 (EN only) 
http://www.epsu.org/a/7716  
 
Resolution on EU policy on public services, adopted by the Executive Committee on 8 & 9 
November (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/8151  
 
EPSU briefing “10 facts about public-private partnerships (PPPs)”, December 2011 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU) - http://www.epsu.org/a/8193  
 
Widening the gender gap : the impact of public sector pay and job cuts on the employment 
and working conditions of women in four countries, Report by Lionel Fulton, Labour 
Research Department June 2011 - http://www.epsu.org/a/7891  
 
The EC Guide on Socially Responsible Public Procurement (SRPP) - defining principles, 
requirements and standards of Socially Responsible Public Procurement (SRPP) for local 
and regional government, EPSU – CEMR Joint Statement, June 2011 - 
http://www.epsu.org/a/7769 
 
Effects of the crisis on the central government administrations, Statement by the European 
Social Dialogue Committee for the Central Government Administrations - December 2011 
http://www.epsu.org/a/8344  
 
EPSU Comments on the EC Green Paper Strengthening mutual trust in the European 
judicial area-  application of EU Criminal justice legislation in the field of detention 
(COM(2011)327/3), December 2011 http://www.epsu.org/a/8356  
 
EPSU response to the European Commission’s public consultation on taxation of the 
financial sector, April 2011 http://www.epsu.org/a/7564  
 
Care Services for Older People in Europe - Challenges for Labour, by Jane Lethbridge, 
PSIRU - February 2011 http://www.epsu.org/a/7431   
 
EPSU position on cross-border recognition of professional qualifications, 15 March 2011 
http://www.epsu.org/a/7448   
 
EPSU response to consultation on Green Paper on the Modernisation of the Professional 
Qualifications Directive, September 2011 http://www.epsu.org/a/7993  
 
Environmental services are public services ! EPSU Brochure, August 2011 (EN/FR) 
http://www.epsu.org/a/7938  
 
Impact of 2020 strategy on energy, water and waste sectors in eastern neighbourhood and 
enlargement countries, PSIRU report for EPSU, June 2011 http://www.epsu.org/a/7782  
 
Energy Roadmap 2050:  
EPSU Contribution to the Public Consultation, March 2011 - http://www.epsu.org/a/7435  
EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint position, March 2011 - http://www.epsu.org/a/7501  
EUROGAS / EPSU/ EMCEF joint position http://www.epsu.org/a/8219 

http://www.epsu.org/a/7716
http://www.epsu.org/a/7716
http://www.epsu.org/a/8151
http://www.epsu.org/a/8193
http://www.epsu.org/a/7891
http://www.epsu.org/a/7769
http://www.epsu.org/a/8344
http://www.epsu.org/a/8356
http://www.epsu.org/a/7564
http://www.epsu.org/a/7431
http://www.epsu.org/a/7448
http://www.epsu.org/a/7993
http://www.epsu.org/a/7938
http://www.epsu.org/a/7782
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External dimension of the EU Energy Policy - EPSU Contribution to the Public Consultation, 
March 2011 - http://www.epsu.org/a/7434  and EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint 
response: http://www.epsu.org/a/7436  
 
Towards a low carbon electricity industry: employment effects & opportunities for the social 
partners, Joint Study of the Social Partners in the Electricity sector, by ADAPT International 
& Syndex - January 2011 - http://www.epsu.org/a/7356  
 
Safety and Security in the Nuclear Industry, EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint position, 
December 2011 - http://www.epsu.org/a/8203  
 
 
 

http://www.epsu.org/a/7434
http://www.epsu.org/a/7436
http://www.epsu.org/a/7356
http://www.epsu.org/a/8203
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2011 Meetings 
 
 

WHEN WHAT WHERE 

EC   

13-14 / 4 EC AUD  

8-9 / 11 EC ITUH AUD 

PUT   

12 / 1 SD Gas Workshop Brussels 

19 / 1 FU project PUT Conference Waste ETF - FTE 

26 / 1 FU project Just Transition 2nd 

27 /1 FU project PUT Conference Energy B room  

14 /2  EWC Network LUX 

JMO M2 

15 / 2 PUT Committee LUX 

JMO M2 

4 / 3 SD Electricity WG  

22 / 3 

 

FU project PUT Conference Water 

World Water Day 

ETF – FTE 

30 /3  CB CWE energy B room 

11 / 4 SD Gas WG  

29 / 6 SD Electricity Plenary  

6-8 / 7 Promotion of GE in Nuclear power Kiev 

12 / 9 SD Gas WG  

26-27 / 9 WISUTIL project on pay in energy, waste and 
water 

Vienna 

28 / 9 PUT EESC 

29 / 9 EWC NW ITUH B 

30 / 9 SD Electricity WG  

18-19 / 10 EWC project Workshop 1 ITUH B 

15 / 11 SD Gas Plenary  

28 / 11 SD in Waste project 

Workshop/seminar  

ITUH B 

6 / 12 SD Electricity Plenary  

14 / 12 CB in Energy Sector in NW Europe ITUH B 

LRG   

19  / 1 SD LRG WG  

10-11 / 2 Firefighters Elewijt  

24 / 3 SD LRG WG  

28 / 4 LRG LUX  

JMO M2 

12 / 5 SD LRG Plenary  

6-7 / 6 Culture Workers Conference Uherské Hradiste 

14 / 9 SD LRG WG  
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WHEN WHAT WHERE 

4 / 10 LRG  EESC 

21 / 10 SD LRG WG  

15 / 12 SD LRG Plenary  

HSS   

31 /1 SD Hospitals WG  

15 / 2 SD Hospitals Project Capacity building in Baltic 
Countries seminars 

Vilnius 

21 / 3 SD Hospitals WG  

29 / 3 HSS LUX 

JMO M2 

30 / 3 SD Hospitals Project Capacity building in Baltic 
Countries Conference 

Tallinn 

17 / 5 Improvement of safety at HSS workplace Riga 

26 / 5 SD Hospitals Project Capacity building in Baltic 
Countries Final Conference 

Riga 

30 / 6 Round Table EPSU affiliates with MEPs from 
ENVI, EMPL & IMCO 

Brussels 

1 / 7 SD Hospitals Plenary  

15 / 9 Social Services WG + project SC ETF 

16 / 9 SD HSS WG  

4-5 / 10 Improvement of safety at working place in 
health and social care sector 

Sigulda 

18-19 / 10 HSS meeting + HSS Conference Bucharest 

26 / 10 SD HSS WG  

1-2 / 11 Social and legal protection of young specialists 
in the field of healthcare. Role of the trade union 

Minsk 

9 (17:30)/11 Meeting with HSS MEPS EP 

15 / 11 Improvement of safety at working place in 
health and social care sector 

Riga 

15-17 / 11 Increasing the Capacity of Social Dialogue in 
the Health Sector – SEE 

Sofia 

2 / 12 SD Hospitals Plenary  

NEA   

14 / 2 SD NEA Plenary  

24 / 3 NEA  EESC 

2 / 5 SD NEA WG  

11-13 / 5 Prisons Services Conference Athens 

24 / 6 SD NEA DsG Budapest 

9 / 9 SD NEA WG  

15 / 9 Prison services network 2nd floor 

6 / 10 NEA EESC 

25 / 10 SD NEA WG  

22-23 / 11 EPSU/FES Seminar on Corruption in the Public 
Sector 

Belgrade 



EPSU:s verksamhetsberättelse 2011 
 

43 

WHEN WHAT WHERE 

2 / 12 Steering group mtg. Image/Attractivity project 
SD NEA  

2nd floor 

5 / 12 SD NEA Plenary  

6 / 12 Defence Workers CSC SP 

8 / 12  Steering group mtg. Image/Attractivity project 
SD NEA 

2nd floor 

13 / 12 DGs / TUNED Warsaw 

CB + SD general   

2-3 / 2 Regional project conf productivity / social 
dialogue 

Dublin 

16-18 / 2 SD in the Public Sector seminar Dushanbe 

18 / 2 Follow-up CB/ Working Time  B room 

6-10 / 6 Social dialogue: levels, effectiveness and 
peculiarity under the economic crisis conditions 

Autonomous Republic 
of Crimea 

25-26 / 6 Social dialogue as a mechanism of social and 
industrial relations regulation 

Tsaghkadzor   

14-15 / 6 Regional project conf productivity / social 
dialogue 

Lithuania 

11-13 / 7 CB seminar Bishek 

14-18 / 7 SD economic crisis Katsevely 

6-7 / 9 Regional project conf productivity / social 
dialogue 

Bucharest 

13-15 / 9 Social Dialogue and Collective Bargaining for 
Young Trade Unionists  

Romania 

3 / 10 Follow-up Regional project conf productivity / 
social dialogue 

ITUH B 

20 / 10 Importance of social dialogue in public services 
sector ensuring quality services and social 
guarantees 

Vilnius 

GEC   

3-4 / 5 GEC B  

16-18 / 11 GEC/Equal Pay/Mainstreaming Brussels 

Constituencies   

5-7 / 4 NEE Constituency Tbilisi 

26-28 / 4 CE Constituency Banja Luka 

5-6 / 5 SEE Constituency meeting Yalova 

30-31 / 5 RU & CA Constituency Moscow 

PS General   

28-29 / 4 Seminar on QPS Banja Luka 

12 / 7 Trade union / NGO mtg on PS 2nd 

5 / 10 Lobby seminar ITUH B 

10 / 10 Procurement group ETF 

7 / 11 Launch EPSU Trade report ITUH B + F 
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Eco / crisis   

22-23 / 2 Conference on Economic Governance/Austerity ITUH 

24 /2  Economist Network 2nd 

6 / 5 Global Crisis and public sector TUs Response Yalova 

29 / 11 Eco governance/eco policy I  ITUH B 

YOUTH   

10-12 / 10 Youth empl. in the pub. sector Moscow 

12 / 12 Youth 7th or 2nd  

13 / 12 Youth ITUH B  

3
rd

 party violence   

9 / 5 3rd party violence project wkshop1 London 

14 / 6 3rd party violence project workshop 2 Rome 

6 / 9 3rd party violence project workshop 3 Prague 

27 / 10 3rd party violence project Final conference Warsaw 

Migration   

4 / 10 Migration project SC Paris 

29 / 11 Migration project small group Paris 

TU Rights   

3-5 / 8 TU Rights seminar Astana 

Recruitment   

26-28 / 9 Leadership and trade union motivation Chernigiv 

3-6 / 10 Trade Union Membership Motivation Dnipropetrovsk 

Other   

23-24 / 3 Precarious Work Conf.- TK Istanbul 

24 / 3 TU Journalists Network  B room 

20 / 4 EU Canada 2nd floor 

28-29 / 4 Seminar on QPS Banja Luka 

20 / 5 Song TU – a way to democratic society Kiev 

   

PSI   

14-16 PSI Health Services Task Force  

25-26 / 5 PSI SC Geneva 

23-25 / 11 PSI EB Geneva 

ETUC   

8-9 / 3 ETUC EC  

9 / 4 ETUC EURODEMO Budapest 

16-20 / 5 ETUC Congress Athens 

19-20 / 6 ETUC SC / EC  

21 / 6 EURODEMO Luxembourg 

15 / 9 ETUC SC  

19-20 / 10 ETUC SC / EC  
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17 / 11 ETUC SC  

7-8 / 12 ETUC SC / EC  

Staff   

24-25 / 1 Staff training ITUH E, D 

15 / 4 EPSU all staff meeting 2nd 

 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

Europeiska federationen 

för offentliganställdas förbund (EPSU) 

 

 

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

över 270 fackförbund. EPSU organiserar arbetstagare inom energi-, vatten- och 

avfallsbranschen, sociala tjänster och sjukvård, 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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         EPSU har följande fyra branscher: 
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