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Inledning 

Denna rapport visar tydligt att EPSU:s sekretariat trots ogynnsamma omständigheter 
åstadkommit mycket under 2012, naturligtvis i samarbete med anslutna förbund, 
över hela Europa. En sommarskola organiserades i Tbilisi där fackliga och 
avtalsrättigheter i Östeuropa diskuterades. Vi medverkade i hög grad i en gemensam 
konferens med ILO och EU-kommissionen om hur omstrukturering inverkar på 
offentliga tjänster. Vi startade det allra första europeiska medborgarinitiativet för att 
få EU-kommissionen att erkänna att tillgång till vatten och sanitet är en mänsklig 
rättighet. Vi gjorde också ett antal märkbara framsteg med den branschvisa sociala 
dialogen. 
 
Den pågående debatten om att omarbeta direktiven om offentlig upphandling, 
inklusive ett förslag om koncessioner, har varit ett viktigt verksamhetsområde. 
Samtidigt som det ofta påstås att det här lagstiftningspaketet inte handlar om 
privatisering, utan om att fastställa rättvisa kriterier för offentliga avtal i den inre 
marknaden, är det uppenbart att de stora politiska drivkrafterna i mesta möjliga mån 
vill öka den privata sektorns andel och minska direkt offentligt utförande. 
Argumentet att privat=effektivt och offentligt=ineffektivt bemöts av det växande 
antalet bevis vi samlat under årens lopp om misslyckade privatiseringar och t.o.m. 
om tendenser mot att ta tillbaka verksamhet i kommunal regi. Det bekräftar också att 
den exklusiva inre marknadsmallen, som grundar sig på konkurrens till lägsta pris och 
liberalisering, inte duger och mycket ofta leder till social dumpning och 
marknadsorientering av offentliga varor och tjänster.  
 
Vi har, tillsammans med EFS, fortsatt att säga: åtstramning fungerar inte. T.o.m. 
Olivier Blanchard, chefsekonom på Internationella Valutafonden har gjort uttalanden 
mot en enkel inriktning på finansiell konsolidering. Vi måste utarbeta en annan politik 
som tar itu med ekonomisk stagnation och recession. Vi behöver investeringar för att 
få arbete av god kvalitet, också för arbete av god kvalitet i offentliga tjänster. Om vi 
talar om tillväxt måste det gälla hållbar tillväxt. På alla nivåer måste politik agera för 
att motverka den sorgliga tillväxten av ungdomsarbetslöshet, av fattigdom och 
socialt utanförskap, av självmordsfrekvensen och av prostitution i somliga länder i 
Europa. Samtidigt måste vi samverka och skarpt kritisera det ökande antalet 
miljardärer. Enligt tidskriften Forbes fanns det 1 226 miljardärer i världen år 2012, 16 
fler än 2011. Dessa miljardärer påstås ha förmögenheter på över US$4,600 miljarder, 
i genomsnitt US$3,7 miljarder var.  
 
Det finns kanske därför en koppling mellan Mario Draghis förutsägelse om ”slut på 
den europeiska modellen” och ett ökande antal miljardärer. Det är en koppling som 
måste angripas i Europa och i andra delar av världen för att få en rättvisare 
fördelning av tillgångar och mer social rättvisa. Det är den viktigaste motiveringen för 
EPSU:s kampanj för rättvisa skatter och att stämpla de som undviker skatter. Det är 
också skälet till att vi engagerat oss i kampanjen för en finansiell transaktionsskatt, 
med påtaglig framgång. Det är värt att notera att ett krav som för bara några år 
sedan beskrevs som utopiskt och vänsterradikalt med framgång blivit del av den 
politiska huvudströmningen. Vi bidrog till det.  
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Den 14 november ägde den europeiska aktionsdagen rum, som arrangerades av EFS, 
och utgjorde en betydande milstolpe för massmobilisering i många länder i Europa. 
Vi ser ännu inget ljus i slutet av tunneln, men måste fortsätta vår kamp för offentliga 
tjänster av god kvalitet, för jobb av god kvalitet, för att avtalsförhandlingar och social 
dialog respekteras som grundläggande rättighet, för en stark fackföreningsrörelse.  
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, EPSU:s generalsekreterare  
 



EPSU / FSESP / EGÖD # 07 
Verksamhetsberättelse 2012 

 

Avsnitt I: Stora politiska händelser  

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

www.epsu.org/r/447 
Åtstramningspolitiken fortsätter, trots alla bevis på att den inte fungerar  
Åtstramning förblir det politiska ledmotivet som leder EU institutionernas politik, särskilt i de 
länder, som står under trojkans tillsyn. EPSU:s styrelse granskar regelbundet den ändlösa 
strömmen med åtstramnings- och ekonomiska styrningsåtgärder, se avsnitt 2.  
 
I september blev EPSU medveten om ett läckt dokument från den grekiska regeringen med 
ytterligare förslag om arbetsmarknadsreformer. Förslagen omfattar en avveckling av 
arbetsmiljöinspektionen, såväl som mer flexibilitet med avseende på arbetstid, och försök att 
öka arbetsveckan till 6 dagar. De kom efter de tidigare s.k. reformerna, som ödelade 
avtalsförhandlingar och betydligt sänkte minimilönen. Förslagen sveper undan demokratiska 
förfaranden och förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare. 
 
Samma sak i Spanien. Regeringen Rajoy har gjort ännu fler tillägg till de åtgärder som infördes 
2011, genom att ta bort statstjänstemännens extra lön till jul. Arbetslöshetsunderstöd har 
minskats, statspensioner och socialbidrag för beroende anhöriga skärs ned. Momsen ökades 
igen, från 18 % till 20 %, vilket troligen kommer att inverka på konsumtion och därmed hejda 
ekonomisk återhämtning. Statsägda företag ska privatiseras och energikostnaderna ska öka 
igen. Arbetslösheten förutsågs öka till sex miljoner i slutet av 2012.  

 
För att få en ändring på denna politik ägde många protester och strejker rum under året. I 
september strejkade fackliga organisationer i Italien under parollen ”Vi har redan betalat” för 
att poängtera att regeringen Montis åtgärder var helt ensidiga. Facket kräver att regeringens 
angrepp på de mest utsatta grupperna i samhället upphör.  
 
Det kroatiska vårdförbundet vidtog i november åtgärder i sin kamp för respekt för fackliga 
rättigheter, avtalsförhandlingar och social dialog i Kroatien. Regeringen beslöt ensidigt att 
ändra kollektivavtalet och vägrade att medverka i en ordentlig social dialog, och har dessutom 
lagt fram en budget med stora nedskärningar, som leder till förlorade arbetstillfällen och 
sämre kvalitet på offentliga tjänster.  
 
USF (Union Syndicale Fédérale) beslöt att vidta konfliktåtgärder den 8 och 16 november. 
Förlorade arbetstillfällen i EU:s institutioner kommer att leda till de välkända riskerna med 
åtstramningsåtgärder, som påverkar offentliga tjänster i flertalet länder i EU och säkerligen 
undergräver institutionernas möjligheter att fullfölja sina åligganden gentemot personalen och 
Europas medborgare. 
 
”Nej till åtstramning: för jobb och solidaritet”: kulmen av mobiliseringen var den europeiska 
aktionsdagen den 14 november, då storstrejker ägde rum i Spanien och Portugal, då arbetet 
lades ned och demonstrationer ägde rum i Italien och Grekland, samt även omfattande 
solidaritetsaktioner i andra EU länder.  
 
T.o.m. Internationella valutafonden har nu uttryck tvivel om effekten av att göra stora 
nedskärningar i ekonomin.  

http://www.epsu.org/r/447
http://www.epsu.org/r/447
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Europa måste ta itu med sin sociala skuld. Det var ett budskap som riktades till Europeiska 
rådet i oktober av Ignacio Fernández Toxo, EFS ordförande och Bernadette Ségol, EFS 
generalsekreterare. Deras vädjan sammanfattade den europeiska fackföreningsrörelsens 
inställning:  

“Program som påtvingats länder med svårigheter, men också andra länder som 
vill passa in i kriterierna, koncentreras på nedskärningar som rör de mest utsatta, 
på att minska sociala skyddsnät och på att försvaga partsförhållandet. Det är ett 
systematiskt tilltag att montera ned den sociala modell, som gjorde Europa till ett 
område med avancerade demokratier och mindre social ojämlikhet. Länderna i 
söder befinner sig i en social kris och överallt ökar ojämlikhet. Ekonomiska 
program skapar oacceptabla frihandelszoner i Europa, som konkurrerar med och 
underminerar de som fortfarande har det bättre. Vad som nu görs mot 
arbetstagare i Grekland, Portugal, Irland och Spanien kommer förr eller senare att 
slå tillbaka på arbetstagarna i norr. 
 
Ungdomarnas situation är särskilt outhärdlig. Deras arbetslöshet är nära eller når 
upp till 50 % i flera länder i söder, och otrygga anställningsvillkor ökar i hela 
Europa. Åtstramningarna har inte bara lett till en social kris, utan också 
misslyckats helt uppseendeväckande. De gör inget åt omåttliga skuldbördor, och 
återställer heller inte förtroende för marknaderna. Tvärtom försvagas offentliga 
finanser ytterligare av åtstramningar. Om så Grekland eller Spanien skulle ha ett 
underskott på noll, skulle skuldförhållandet ändå explodera på grund av att BNP 
kollapsat och att ekonomisk verksamhet förvärrats av ohållbara räntesatser som 
tvingats på dem för att möta finansmarknadernas förväntningar. 
 
Vem drar nytta av det? 
Kasinokapitalismen är roten till dagens problem. Systemet har gått i stöpet, men 
kapitalismen känner sig inte utmanad och dess framfart tillåts än idag. Banker 
manipulerar räntan på bekväma kontor, men regeringar fortsätter att tvinga 
folket att betala för systemets misslyckanden. EU:s institutioner, rådet, Europeiska 
centralbanken och Internationella valutafonden måste koncentrera sig på rättvisa 
skatter, sätta stopp på skattekonkurrens och skatteflykt och sist - men inte minst - 
införa en finansiell transaktionsskatt. Men i stället beordrar de strukturreformer, 
minskad minimilön, mindre pensioner, lägre arbetslöshetsunderstöd. Det är 
orättvist. Det är ineffektivt. Vad vi behöver är investeringar och anständiga löner, 
som leder till hållbar tillväxt. 
 
EFS skall använda sin styrka och sitt inflytande att få en ändring på kursen. En 
hållbar färdväg bortom krisen förutsätter återuppbyggnad och förstärkning av 
system och politik som leder till en minskning av olika former av social ojämlikhet, 
och vänder på tendensen mot en alltför hög koncentration av tillgångar. 
 
EFS stöder en Europeisk union som främjar bra jobb, anständiga löner, sociala 
framsteg och social rättvisa. Vi är emot en nedrustning av vår sociala modell, som 
bildar mönster och inspirerar arbetstagare i resten av världen. EFS har ett socialt 
projekt för Europa. Under denna period då överläggningar äger rum om en ny 
konvention och ett eventuellt nytt fördrag måste de som har ansvar vara väl 
medvetna om att vi tar vårt krav på allvar att sociala rättigheter har prioritet över 
ekonomiska friheter.” 
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På den positiva sidan - en framgångsrik kampanj om att införa en finansiell transaktionsskatt 
EPSU har drivit en kampanj om att införa en FTT i Europa som ett första, väsentligt steg i 
riktning mot en global FTT. En FTT kommer att driva in intäkter för socialt nyttiga varor och 
tjänster, bidra till att stabilisera finansmarknader, ett mer rättvist skattesystem och en 
(mycket) mer rättvis kostnadsfördelning för krisen, som i första hand orsakades av 
underbeskattade finansiella marknader.  
 
På ECOFIN:s möte den 9 oktober uttryckte 11 regeringar stöd för att införa en finansiell 
transaktionsskatt med hjälp av den närmare samarbetsordningen (Enhanced Cooperation 
Procedure - ECP) som tillåter en grupp länder att gå vidare utan överenskommelse med EU 27. 
EPSU välkomnade den politiska viljan att sätta igång en FTT i Europa, som det bästa svar på 
krisen som ECOFIN producerat (se också avsnitt 8). 

 

Arbetstid  

www.epsu.org/a/8278  
 
Förhandlingar om en omarbetning av arbetstidsdirektivet  

Efter två samråd som EU-kommissionen genomfört inbjöds EFS och europeiska 
arbetsgivarorganisationer att inleda förhandlingar om ändringar av arbetstidsdirektivet. I slutet 
av 2011 sade EFS styrelse att de skulle förhandla på grundval av klara villkor, som också speglar 
EPSU:s inställning. Mandatet som skickades ut till EPSU:s styrelseledamöter i oktober 2011 
godkändes av 36 ordinarie ledamöter; 10 uttryckte ingen åsikt och en suppleant uttalade sig 
emot det.  
 
Om förhandlingar skulle äga rum måste bl.a. följande centrala kriterier ingå: 

 ett snart slut på eller avveckling av det enskilda undantaget  

 att behålla status quo för referensperioder, samt  

 att säkra tillämpning av EU-domstolens beslut om jourtid och kompensationsledighet  
 
Förhandlingar ägde rum mellan arbetsmarknadens parter i Europa på branschövergripande 
nivå - EFS och ledar- och yrkesorganisationen Eurocadres för den fackliga sidan och 
Businesseurope, UEAPME (små och medelstora företag) och CEEP (offentliga arbetsgivare) för 
arbetsgivarsidan. EPSU:s generalsekreterare var ledamot av EFS förhandlingsdelegation och 
företrädde också de europeiska fackliga federationerna i ett mindre redaktionsutskott. 
 
Förhandlingarna började den 8 december 2011, med fokus främst på hur förhandlingarna 
skulle organiseras och att tillsätta en ordförande. Bägge sidor var överens om att undvika 
offentliga uttalanden om förhandlingarna. Arbetsgivarna sade att de ville gå framåt snabbt och 
hålla sig till en tidsplan på nio månader för förhandlingarna. 
 
Förhandlingsmöten ägde sedan rum fr.o.m. februari till juni 2012 och från september t.o.m. 
slutet av november. EU-kommissionen godkände parternas anhållan att förhandlingar skulle få 
fortsätta till december, längre än den ursprungliga tidsplanen på nio månader. 
  
Arbetsgivarna började med att sätta upp frågan om semester och långtidssjukskrivning högst 
på sin agenda. De oroade sig över EU-domstolens beslut om hur mycket av årlig ledighet som 
långtidssjukskrivna anställda har rätt att överföra från ett år till följande år.  
 

http://www.epsu.org/a/8278
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EFS påpekade på ett tidigt stadium att mer fakta krävdes om centrala frågor som användning 
av det enskilda undantaget och tillämpning av EU-domstolens avgöranden om jourtid. Det 
ledde till ett seminarium i maj, som omfattade bidrag från arbetsmarknadens parter och 
experter om tillämpning av direktivet och EU-domstolens beslut. EPSU lade fram belägg från 
sjukvården i Storbritannien och brandväsendet i Tyskland som exempel på hur 
arbetsorganisation, arbetstid och bemanning anpassats för att följa direktivet och 
domstolsbesluten. 
 
Båda sidor utarbetade egna förslag om att ändra direktivet, utan att komma överens om de 
centrala frågorna. Arbetsgivarna vill ändra definitioner i direktivet och inkludera en hänvisning 
till jourtid, och vidare ändra direktivet för att göra det möjligt att räkna ut jourtid på ett annat 
sätt. EFS lade fram en serie villkor om hur det enskilda undantaget skulle få användas under en 
avvecklingsperiod. Arbetsgivarna förkastade både förslaget om avveckling, och eventuella 
tillhörande villkor om att göra slut på det enskilda undantaget.  
 
Mot slutet av förhandlingarna lade båda sidor fram mycket avvikande förslag om vad de ansåg 
vara möjliga sätt att handskas med frågan om jourtid och utspridning av det enskilda 
undantaget. Det blev uppenbart att det fanns mycket få möjligheter till kompromiss mellan 
dessa ställningstaganden, och förhandlingarna avslutades efter diskussioner i ledningsorganen 
för EFS och de tre arbetsgivarorganisationerna. 
 
EPSU:s rådgivande grupp om arbetstid  

Alla medlemsförbund i EU och kandidatländer inbjöds att nominera medlemmar i gruppen, 
vars syfte är att stödja generalsekreteraren i hennes roll som ledamot av EFS 
förhandlingsdelegation, och att reagera på utvecklingen under förhandlingarna. Gruppens 
diskussioner ledde till bra förslag till EFS redaktionsgruppmöten och flera förslag att ändra 
direktivet inkluderades i EFS förslag. 
 
Gruppen sammanträdde sex gånger under förhandlingsförfarandet och avhandlade i detalj vad 
det fanns för möjligheter att förhandla ett slut på det enskilda undantaget och försäkra att 
definitionen av arbetstid, nämligen att all jourtid på arbetsplatsen räknas som arbetstid inte 
skulle ändras. En eventuell kompromiss diskuterades länge och väl i gruppen, men enighet 
uppnåddes inte. Samma fråga togs också upp i EFS redaktionsgrupp, där en annan inställning 
intogs mot slutet av förhandlingarna. 
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Avsnitt 2: Styrelsen  

www.epsu.org/r/146  
Styrelsen sammanträdde den 24-25 april och den 8-9 november. Följande stora frågor 
diskuterades:  

 Åtstramningspolitiken och de dramatiska konsekvenserna för berörda länder. I början av 
mars ledde utdragna förhandlingar om att omstrukturera Greklands skuld till en 
överenskommelse med privata sektorintressen om att betydligt minska deras rätt till 
skulden. EFS varnade att omstruktureringen kanske kunde ge tillfällig lättnad men att den 
troligen inte kunde erbjuda en lösning på den långsiktiga skulddynamiken.1 

 Den långa listan över diverse ekonomiska styrningsåtgärder, t.ex. 

 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning Ett mellanstatligt fördrag, eftersom 
Storbritannien och Tjeckien vägrade att skriva under det. Det centrala kravet i fördraget 
är att länder enligt lag, eller t.o.m. i författningen, måste införa en gräns för strukturella 
underskott på 0,5 % av BNP (1 % om landets skuld ligger betydligt under tröskelvärdet av 
60 % av BNP). Fördraget ger EU-domstolen i uppgift att övervaka tillämpning och makt 
att ålägga straffpåföljder på länder som inte introducerar passande lagstiftnings- eller 
författningsändringar. Fördraget innebär också en mycket närmare övervakning av 
nationella budgetplaner och ekonomisk politik, och kommer i själva verket att fungera 
parallellt med, och stärka delar av ”sexpacks”reglerna, som inbegriper alltför stora 
underskott. EFS gjorde ett uttryckligt uttalande mot fördraget, som inriktas på 
budgetåtstramning samtidigt som det inte gör några som helst förslag om sysselsättning 
och tillväxt.  

 “Sexpack” plus “tvåpack” Sexpack blev lag i december 2011, bara två veckor efter det 
att EU-kommissionen gav ut förslag om två nya förordningar om ekonomisk styrning, 
som syftar till att stärka övervakning av eurozonen. Den ena förordningen kräver att 
medlemsstater i euron ska lägga fram budgetplaner för EU-kommissionen, som får 
begära ändringar om planerna visar allvarliga avsteg från stabilitets- och tillväxtpakten. 
Den andra förordningen inriktas särskilt på eurostater som upplever eller hotas av 
allvarliga svårigheter och behöver stöd av den europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och den framtida europeiska stabilitetsmekanismen 
European Stability Mechanism (ESM). De kommer att åläggas att vidta åtgärder för att ta 
tag i instabilitet, och regelbundna kontroller införs för att bedöma framsteg med dessa 
makroekonomiska anpassningsprogram. Om ett land inte följer de politiska 
rekommendationerna riskerar de att förlora ekonomiskt stöd från EFSF/ESM. EFS har 
lagt fram ändringar av den andra förordningen, som syftar till att skydda lönebildning 
och avtalsförhandlingar, att ge arbetsmarknadens parter en större roll och att avskaffa 
sanktioner som leder till att länder förlorar tillgång till en rad europeiska fonder  

 Första rapporten om varningsmekanismen Under förordningarna om makroekonomisk 
obalans bedöms alla EU:s medlemsstater mot ett antal ekonomiska indikatorer. 
Rapporten identifierar 12 länder som kräver en djup analys med utgång från deras 
relativa prestationer i förhållande till skuldsättning, exporter och konkurrenskraft. 
Frågorna som lyfts fram är löner och priskonkurrenskraft. Förfarandet är vinklat i 
riktning mot återhållsamhet vad beträffar löner, i stället för en mer balanserad metodik.  

                                                           
1
 EFS diskussionsunderlag om Greklands skulder: www.epsu.org/a/8560; EFS uttalande om Grekland: 

www.etuc.org/a/9771; EPSU:s uttalande om Grekland: www.epsu.org/a/8440 

http://www.epsu.org/r/146
http://www.epsu.org/a/8560
http://www.etuc.org/a/9771
http://www.epsu.org/a/8440
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 Den andra årliga tillväxtöversikten Den andra årliga tillväxtöversikten gavs ut tidigare 
än väntat och omfattar fem centrala politikområden, jämfört med 2011 års 10 
målsättningar. I översikten visas viss förståelse för de försämrade ekonomiska 
utsikterna. Budgetkonsolidering har putsats om till ”differentierad tillväxtvänlig 
budgetkonsolidering”. Översikten för 2012 har några positiva synpunkter om behovet 
att ta tag i ungdomsarbetslöshet med inriktning på kompetens och utbildning. Den 
öppnar dock också upp ett helt nytt politiskt område i en diskussion om ”att 
modernisera offentlig förvaltning”. Problemet är att fokus inriktas på behovet att 
avreglera, då offentlig förvaltning ses som en åderlåtning av den ”riktiga ekonomin” i 
stället för del av en eventuell positiv satsning på investeringar i offentliga tjänster av hög 
kvalitet.2 

 
EPSU tycker att dessa politiska genmälen är allmänt bristfälliga, t.o.m. skadliga i förhållande 
till krisen som Europa brottas med. Vi kritiserar främst att:  
 Åtstramningsfördraget är mellanstatligt och undergräver gemenskapsmetodiken3 
 Fördraget och följande lagstiftning inriktas på budgetkonsolidering och budgetstränghet 

i stället för att bygga upp en europeisk plan för investeringar i jobb och tillväxt, som i 
synnerhet behandlar de svaga punkterna i de flesta utsatta ekonomierna 

 EU-kommissionens och Europeiska centralbankens åtgärder i samarbete med 
Internationella valutafonden i länder som Grekland och Portugal innebär ett hot mot 
arbetsmarknadsparternas självständighet, samtidigt som de leder till allvarliga tvivel om 
hur neutrala de är i förhållande till att tillhandahålla offentliga tjänster 

 Tillväxtpakten, som kom ut i juni, föreslår endast att europeiska fonder ska utnyttjas på 
bättre sätt, samtidigt som strukturreformer av arbetsmarknader utgör en integrerad del 
av denna pakt.  

 

 Framsteg med att införa en finansiell transaktionsskatt (FTT) – (se också avsnitt I): Stöd 
uttrycktes för EPSU:s verksamhet om FTT, och planerna för kampanjen ”Minska 
skatteklyftorna” godkändes.  

 Frågor i samband med förberedelser för PSI:s kongress den 27-30 november i Durban, bl.a. 
hur förslaget till handlingsprogram skulle behandlas (http://congress.world-psi.org/psi-
programme-action-2013-2017-adopted), motioner som skickats in av medlemsförbund, en 
omarbetning av PSI:s stadgar4, val av ordförande och generalsekreterare. Nomineringar till 
olika kongressfunktionärer gjordes i november. Systemet för nomineringar till Europas 
platser i PSI:s styrelse och arbetsutskott samt kvinnokommitté inleddes och avslutades vid 
europeiska gruppmötet den 26 november i Durban 

 Lägesrapport om förhandlingar av granskningen av arbetstidsdirektivet: förhandlingarna 
strandade i december efter överläggningar i EFS styrelse (mer information – se avsnitt 1) 

 Ett första utkast om EPSU:s kongress 2014: styrelsen accepterade en inbjudan från de 
franska medlemsförbunden att hålla kongressen i Frankrike. En kallelse om nomineringar 
till kongressens resolutionskommitté och stadgearbetsgrupp skickades ut för den första 
rundan möten i januari 2013.  
 

Styrelsen antog ett antal uttalanden och ställningstaganden: 

                                                           
2
 EPSU:s uttalande om den andra årliga tillväxtöversikten: www.epsu.org/a/8160; EPSU:s uttalande om 

att modernisera offentlig förvaltning: www.epsu.org/a/8442  
3
 EFS arbetsutskott den 25 januari uttalade sig mot fördraget  

4
 Den slutliga versionen finns på: www.world-psi.org/en/constitution  

http://www.epsu.org/a/8160
http://www.epsu.org/a/8442
http://www.world-psi.org/en/constitution
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 Klimatförändring – Efter Durban och mot Rio + 20: utlöstes av ett mycket livligt 
meningsutbyte med klimatkommissionären Connie Hedegaard godkändes ett uttalande 
om ”EU, klimatförändring och Rio+20” www.epsu.org/a/8681 

 Monti II förordning: ”Vi förkastar EU-kommissionens förslag att begränsa strejkrätten – 
arbetstagare är inte en handelsvara” www.epsu.org/a/8681 

 En kvalitetsram för tjänster av allmänt intresse i Europa www.epsu.org/a/8681 

 EPSU:s inställning till koncessionsdirektivet www.epsu.org/a/9098 . 

 Förslaget till EUPAE/TUNED:s ramavtal “Offentliga tjänster av hög kvalitet för 
statsförvaltningar” som slöts i sociala dialogkommittén för statsförvaltningar antogs 
formellt www.epsu.org/a/9179 

 Ytterligare en vädjan riktades till styrelseledamöterna att vidta nationella åtgärder och 
säkra tillräckligt många namnunderskrifter för det europeiska medborgarinitiativet (det 
krävs över 1 miljon underskrifter) om vatten som en mänsklig rättighet www.right2water 

 
Videofilmer för vattenkampanjen finns på: www.right2water.eu/video-gallery  
 

  Rapporten från första mötet med ungdomsnätverket  noterades och ett system för 
ungdomsmentorer godkändes.  

 
Kvinnlig representation vid möten  
Baserat på medverkan i styrelsemöten: kvinnor 38 % - män 62 % 

Granskning av samarbetsavtalet mellan EPSU och PSI, möte den 26 april 
2012,  

Samarbetsavtalet mellan EPSU och PSI (bilaga I EPSU:s stadgar) fastställer förhållandet mellan 
EPSU och PSI efter samgåendet mellan EPSU och PSI Europa. Avtalet föreskriver en granskning 
av bl.a. ett antal övergångsbestämmelser före PSI:s kongress 2012. Ett möte arrangerades med 
en utökad samarbetskommitté den 26 april. Se den gemensamma rapporten från mötet: 
www.epsu.org/a/8572 Mötet slog fast att samgåendet mellan EPSU och PSI Europa i stort sätt 
är på rätt väg, men att mer kan göras åt att bättre samarbeta med medlemsförbund utanför 
Europeiska unionen. Den gemensamma samarbetskommittén sammanträdde den 10 oktober. 
Eftersom samgåendet var relativt nytt beslöts att mer tid skulle ges för konsolidering. 
Övergångsbestämmelserna skulle därför hållas kvar tills vidare och gradvis avvecklas fram till 
EPSU:s kongress 2014, senast. Vidare beslöts att i samarbetskommittén mellan EPSU och PSI 
granska frågan om de olika medlemstalen som deklareras till EPSU och till PSI, som del av ett 
gemensamt rekryteringsinitiativ.  

  

http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/9098
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.right2water/
http://www.right2water.eu/video-gallery
http://www/epsu.org/a/8276
http://www.epsu.org/a/8572
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EPSU:s aktionsgrupp om att handskas med åtstramningsåtgärder  

www.epsu.org/r/624  
 
Vid mötet den 24-25 april 2012 beslöt EPSU:s styrelse att inrätta en aktionsgrupp, vars uppgift 
var att fundera på hur EPSU:s förslag om en alternativ europeisk ekonomisk politik kan främjas 
och göras synbar genom gemensamma verksamheter och gemensamma aktioner. De centrala 
frågorna som skulle behandlas var: 

 Att förhindra EU-institutioner från att blanda sig i löner och stödja avtalsförhandlingar, 
särskilt där facket står under tryck  

 Att främja EFS sociala fördrag (som antogs av EFS styrelse den 5-6 juni 2012) 

 Att främja EPSU:s förslag om alternativ politik för den årliga tillväxtöversikten. 
 
Slutsatser  

 Stöd från EPSU för EFS upprop om en aktions- och solidaritetsdag den 14 november 
www.epsu.org/a/9023 emot åtstramningsåtgärder och till stöd för aktioner som togs 
samma dag av fackliga organisationer i Spanien och Portugal.  

 Gruppen föreslog också att en aktion ska organiseras med budskap från arbetsplatser, som 
del av en bred aktion, eventuellt kan den sammanfalla med världsdagen för offentliga 
tjänster av hög kvalitet 2013.  

 Fortsätta att avslöja inverkan av EU-institutionernas och trojkans politik och stödja EPSU:s 
medlemsförbunds aktioner emot denna politik, och i synnerhet visa var EU-institutionerna 
verkar utöver sitt uppdrag och börjar förorda politik som t.ex. vattenprivatisering i 
Grekland (EPSU:s pressmeddelande om EU-kommissionens brev om vattenprivatisering) 

 Fortsätta att arbeta med sociala rörelser, i synnerhet med gruppen Joint Social 
Conference.  

 Medverka i att bygga upp EFS kampanj om att främja det sociala fördraget och inför valet 
till europaparlamentet i juni 2014.  
 

Aktionsgruppen höll två möten, den 25 juni och 13 september. En detaljerad rapport från 
första mötet finns på: www.epsu.org/IMG/pdf/Brief_report_from_the_EPSU_Action_Group-
2.pdf och underlaget till EPSU:s styrelsewww.epsu.org/IMG/pdf/it_9_app_a_Action_group.pdf  

EPSU:s ekonomisk-politiska grupp  

www.epsu.org/a/8862  
 
Den ekonomisk-politiska gruppen etablerades 2011 i enlighet med kongressresolutionen om 
avtalsförhandlingar (www.epsu.org/a/5530). Syftet var att erbjuda ett forum för diskussioner 
om ekonomisk utveckling, följa den europeiska planeringsterminen och ekonomisk styrning, 
informera styrelsen och dra nytta av den ekonomiska sakkunskap som finns hos våra 
medlemsförbund. Gruppen sammanträdde två gånger under 2011 (den 24 februari och 29 
november).  
 
Gruppen sammanträdde den 7 februari 2012 med ett inslag från Philippe Lamberts, ledare för 
gruppen de Gröna/Europeiska fria alliansen i europaparlamentet. Debatterna under mötet 
omfattade ekonomiska trender, ekonomisk styrning, den årliga tillväxtöversikten, 
euroobligationer, skuldrevision och kampanjer och aktioner.  
 

http://www.epsu.org/r/624
http://www.epsu.org/a/9023
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Brief_report_from_the_EPSU_Action_Group-2.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Brief_report_from_the_EPSU_Action_Group-2.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_9_app_a_Action_group.pdf
http://www.epsu.org/a/8862
http://www.epsu.org/a/5530
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Det andra mötet ägde rum den 25 oktober 2012 med bidrag från Ronald Janssen, EFS 
ekonomiska rådgivare, som fokuserade på ekonomisk styrning och inverkan på löner, och Sian 
Jones från European Anti-Poverty Network (europeiska nätverket mot fattigdom - EAPN), som 
arbetat med att samordna svar från EAPN:s nationella organisationer med specifika 
rekommendationer för enskilda länder. Nadja Salson, EPSU, gav en uppdatering om kampanjen 
för en finansiell transaktionsskatt och redogjorde för planer om EPSU:s kampanj om att 
angripa skattefusk. 
 
Information om den ekonomisk-politiska gruppens möten: www.epsu.org/r/579 
 
 

Ekonomi, medlemskap och personal  

Ekonomi:  
Beslöts att EPSU ska förvärva kontorslokaler på Rue Joseph II, 40 med ett 99-årigt 
hyresrättsavtal. 
 
Styrelsen antog den ekonomiska berättelsen för 2011, godkände läget i slutet av juni 2012 och 
budgetprognosen till slutet av december 2012, och noterade balansräkningen för 2011 och 
revisionsberättelsen för 2011. 
 
Budgetförslag för 2013: efter uttömmande diskussioner beslöts att inkalla 
finansarbetsgruppen före styrelsemötet i april 2013. På styrelsemötet ska en omarbetad 
budget för 2013 och medlemsavgiften för 2014 diskuteras. Sträng budgetdisciplin ska också 
tillämpas. 
 
Medlemskap:  
Styrelsen beslöt i april, med hänsyn till de pågående rättsliga konflikterna mellan olika 
albanska förbund inom centralorganisationen KHHS om legitimitet och representativitet, att 
tillfällig suspendera de albanska medlemsförbunden, med undantag för Trade Union 
Federation of Industrial Workers of Albania, TUFIWA, det enda förbundet som inte ifrågasätts. 
PSI:s och EPSU:s generalsekreterare har skickat ett gemensamt brev till de fackliga 
organisationerna i Albanien. Läget ska granskas efter ytterligare undersökningar, bl.a. med FES 
kontor i Tirana. 
 
 

EPSU:s nätverk för ungdomar 

www.epsu.org/r/527 
 
2012 var året då EPSU:s nätverk för ungdomar konsoliderades. EPSU:s styrelse godkände vid 
mötet den 8-9 november 2010 att ett ungdomsnätverk skulle inrättas, och 2012 godkände 
styrelsen ett mentorsystem som ska säkra att medlemmar av EPSU:s nätverk för ungdomar 
regelbundet närvarar vid olika möten i EPSU.  
 
Samtidigt avslutades rapporten som EPSU beställt från Working Lives Research Institute 
www.epsu.org/a/9219 och översattes till 10 språk, engelska, spanska, franska, nederländska, 
bulgariska, tjeckiska, grekiska, svenska, tyska och italienska. Rapporten bidrog till att identifiera 
spörsmål för unga arbetstagare i de fyra sektorer som EPSU organiserar. Det var den första 
rapporten som medlemmar av EPSU:s ungdomsnätverk i olika organ, nätverk och kommittéer 

http://www.epsu.org/r/579
http://www.epsu.org/r/527
http://www.epsu.org/a/9219
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kan presentera för att belysa vikten av att integrera problem som unga arbetstagare har i den 
offentliga sektorn. 
 
EPSU:s sekretariat fortsatte att bygga upp nätverket med en serie seminarier i länder där 
nätverket inte har fullständig representation eller där verksamheten ännu inte helt påbörjats. 
Seminarier ägde rum i Kirgizistan och Azerbajdzjan (www.epsu.org/a/8923). 
 
Den nordiska valkretsen höll ett ungdomsmöte i maj i Oslo för att diskutera valkretsärenden. 
Nätverket har som mål att kunna organisera möten av det slaget. En representant för EPSU:s 
ungdomsnätverk deltog också i PSI:s världskongress. 
 
Nätverket har fortsatt att debattera sin framtid och de förslag som medlemmar ska förelägga 
sina egna förbund, valkretsar och fasta kommittéer inför kongressen 2014, där nätverket vill bli 
mycket uppmärksammat. 
 
Styrelseledamöter har lagt fram ett förslag om att hålla en ungdomskonferens 2014, som ska 
behandlas. 

Organisera unga arbetstagare i den offentliga sektorn för facklig 
förnyelse, ETUI & EPSU utbildningsseminarium, 8-10 juni, Floréal - La 
Roche en Ardenne (Belgien) 

www.epsu.org/a/8739  
EPSU:s ungdomsnätverk och Europeiska fackliga institutet organiserade den 8-10 juni en kurs i 
La Roche (Belgien) med två huvudsyften. Det första var att fortsätta debatten som började 
2011 om hur unga arbetstagares ärenden integreras i EPSU:s medlemsförbund, med hänsyn till 
bästa organiseringspraxis och vilka organ som skapas centralt för att rekrytera nya 
medlemmar.  
 
Det andra syftet var att inleda en debatt om nätverkets framtid, och hur kontakter mellan 
nätverkets medlemmar kan förbättras. Beslöts att fortsätta med seminarier för unga 
arbetstagare under sommaren 2014, som kunde kombineras med nätverksmöte.  
  

http://www.epsu.org/a/8923
http://www.epsu.org/a/8739


EPSU / FSESP / EGÖD # 17 
Verksamhetsberättelse 2012 

 

 

Avsnitt 3: EPSU:s nätverk för offentliga 
tjänster   

www.epsu.org/r/231 
 
EPSU:s nätverk för offentliga tjänster är baserat på valkretsar och behandlar horisontella frågor 
beträffande offentliga tjänster i EPSU.  
 

Offentlig upphandling och koncessioner  

EPSU ansåg det vara angeläget att påverka omarbetningen av EU:s direktiv om offentlig 
upphandling, och förslaget om nya EU-regler om koncessioner.  
Nätverket arrangerade två möten under året för överläggningar om EU-kommissionens förslag, 
den:  

 2 april 2012 i  www.epsu.org/a/8363  

 5-6 juli 2012 i Berlin, i samarbete med ver.di www.epsu.org/a/8724 
 
EPSU organiserade också ett möte i november tillsammans med ver.di och de tyska och 
österrikiska centralorganisationerna DGB och ÖGB på europaparlamentet för att 
uppmärksamma fackliga farhågor om dessa båda frågor. 
 
Våra viktigaste krav beträffande offentlig upphandling anges i EPSU:s svar på grönboken om 
offentlig upphandling.5 I korthet begär vi att de nya direktiven säkerställer: 

 Att offentlig upphandling är en möjlig åtgärd och inte en skyldighet.  

 Att skattebetalarna kan få se - och därmed kunna utvärdera - hur deras pengar används. 

 Att hela försörjningskedjan har rättvisa, lika sysselsättningsvillkor och respekt för 
kollektivavtal. 

 Att reglerna uttryckligen godkänner och uppmuntrar införlivande av sociala och 
miljökriterier i offentliga avtal. 

 
Vissa ändringar har skett med dessa frågor, men ett centralt krav har ännu inte uppnåtts, 
nämligen att säkra en hänvisning till ILO:s konvention 94 om arbetsklausuler (offentliga avtal). 
Det vore mycket hjälpsamt att få med en hänvisning eftersom konventionen “…kräver att 
klausuler införs i offentliga avtal för att (a) säkra att arbetstagare har rätt till löner, arbetstider 
och -villkor som minst är lika goda som de som normalt råder för arbete av det slag det gäller i 
området där avtalet utförs, och (b) vidare att förekommande högre normer, om sådana finns, 
tillämpas.” 6 Konventionen hjälper oss därför bestrida argument om att enbart ”allmänt” 
tillämpliga avtal är förenliga med EU:s inre marknad. Det är av vikt inte bara för länder i EU/EES 
utan också för andra länder, då EU spelar en viktig roll inom ILO. EU tar också med sig sin 
inremarknadslogik i handelsrelationer. EPSU gav till stöd för våra argument ut en studie om 
genomförande av konventionen och hur sociala klausuler används i Storbritannien, Tyskland, 
Norge, Schweiz och Danmark www.epsu.org/a/9151. Rapporten finns också på ryska.  

                                                           
5
 www.epsu.org/a/7664 

6
 Se ILO:s handledning om konventionen och medföljande rekommendation 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_099699.pdf 
 

http://www.epsu.org/r/231
http://www.epsu.org/a/8363
http://www.epsu.org/a/8724
http://www.epsu.org/a/9151
http://www.epsu.org/a/9151
http://www.epsu.org/a/7664
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_099699.pdf
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Många av EPSU:s medlemsförbund ger ut handledningar och annat material till stöd för mer 
facklig styrka och inverkan på offentlig upphandling, som kan utbytas genom EPSU:s nätverk.7 
 
EU-kommissionens förslag om koncessioner har bestridigts och EPSU är emot. Förslaget 
motiveras med hänvisning till ”transparens”, men riskerar leda till mer stöd för koncessioner 
av offentliga tjänster, bl.a. offentligt-privata partnerskap (OPP). EPSU:s styrelse antog i 
november ett ställningstagande som presenterar våra viktigaste bekymmer och yrkanden  
(www.epsu.org/r/589)8. Faktabladet som EPSU/PSIRU gett ut om offentligt-privata partnerskap 
förklarar också alla viktiga argument mot att utnyttja OPP – se www.epsu.org/a/8193. Många 
av EPSU:s krav om offentlig upphandling borde införlivas i direktivet, om det antas. 
 
EPSU medlemmar medverkade aktivt i Network for Sustainable Development in Public 
Procurement (NSDPP), som för samman ett antal fackliga organisationer och NGO baserade i . 
NSDPP har tagit fram en egen webbplats (https://sites.google.com/site/sdppnetwork/) och har 
spelat en viktig roll vad gäller att säkra ett brett stöd för att stärka sociala frågeställningar.  

Styrelsen vill att båda direktiven antas under första halvåret 2013, utan en andra behandling i 
europaparlamentet.  

EU-kommissionens intressentgrupp om offentlig upphandling  

EPSU är representerad i en ny intressentgrupp, som bildades av EU-kommissionen och ska ge 
råd om ett antal upphandlingsfrågor. Gruppens första möte ägde rum den 24 september och 
det andra mötet planeras den 24 februari 2013 (mer information här): 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm).  
 

EU-regler om statsstöd och tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse (SGEI) 

2012 antogs nya regler om statsstöd och SGEI. De omfattar bl.a.  

 Ett nytt meddelande, som avser förtydliga begreppen statsstöd och SGEI. 

 Ett omarbetat beslut, som ger medlemsstater dispens från åliggandet att meddela EU-
kommissionen om kompensation för offentliga tjänster för somliga kategorier av SGEI.  

 En reviderad ram för att bedöma stora kompensationsbelopp som beviljas operatörer 
utanför området sociala tjänster.  

 Ett nytt förslag om en de minimis förordning, som tillåter att kompensation under en viss 
tröskel inte faller under granskning som statsstöd. 

EPSU och många andra organisationer hävdade utan framgång att artikel 14 i FEUF skulle 
utgöra den rättsliga grunden för EU-kommissionens förslag, vilket skulle ha gjort det möjligt att 
ha ett bredare synsätt på SGEI, inte minst då texten hänvisar till de ”ekonomiska och finansiella 
villkoren” som krävs för att offentliga tjänster ska kunna uppnå sina mål.  

En översikt och bedömning av de nya reglerna finns på: 
www.epsu.org/IMG/pdf/it_7_appendix_Annex_I_to_position_on_SGI_Communication.pdf 

                                                           
7
 Se t.ex. UNISON:s ‘sysselsättningsrättigheter vid upphandling’, som också finns på EPSU:s webbplats 

http://www.epsu.org/a/8777 
8
Se också svaret på EU-kommissionens samråd 2011 http://www.epsu.org/a/6884 

http://www.epsu.org/r/589
http://www.epsu.org/a/8193
https://sites.google.com/site/sdppnetwork/
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_7_appendix_Annex_I_to_position_on_SGI_Communication.pdf
http://www.epsu.org/a/8777
http://www.epsu.org/a/6884
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EU:s meddelande “En kvalitetsram för tjänster av allmänt 
intresse i Europa” 

I början av 2012 antog EU-kommissionen ett meddelande “En kvalitetsram för tjänster av 
allmänt intresse i Europa9”. Trots titeln saknades praktiska åtgärder om att främja offentliga 
tjänster av kvalitet. EPSU:s svar finns på www.epsu.org/a/8681. EU använder sig fortfarande 
inte av de sociala bestämmelserna i EU-fördrag, t.ex. stadgan om grundläggande rättigheter, 
protokoll 26 om SGI, artikel 14, stöd för social dialog, såväl som artikel 21 som bekräftar att 
EU:s aktioner på den internationella scenen ska vägledas bl.a. av att mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter är allmängiltiga och odelbara. 
 

Handelspolitik och offentliga tjänster  

Som uppföljning av EPSU/ÖGB/AK:s seminarium om handel och offentliga tjänster i november 
2011 www.epsu.org/a/8045 har vi fortsatt att följa förhandlingarna mellan EU och Kanada 
(CETA) samt den europeiska grannskapspolitiken (ENP) och har börjat arbeta med andra 
bilaterala handelsavtal. 
 
EPSU tog upp de fortsatta försöken att försvaga den aktuella reservationen för allmännyttiga 
verk i CETA, som också kan utgöra ett icke välkommet mönster för framtida avtal, och fortsatte 
sin samverkan med kanadensiska fackförbund om det. En eventuell försvagning av EU:s 
aktuella ställning skulle innebära ett steg bakåt och ytterligare minska det politiska svängrum 
som offentliga myndigheter - särskilt kommuner - har vad gäller att utföra och reglera 
offentliga tjänster i allmänhetens intresse.10   
 
Nyligen har EPSU också bidragit till diskussioner i EFS om investeringspolitik, 
lagstiftningsreformer, handelsrelationer mellan EU och USA, och stött EFS kampanj om 
handelsavtalet mellan EU och Colombia. Bidraget från EPSU/PSI/TUAC om statligt ägande, 
privatisering och konkurrensneutralitet finns på www.epsu.org/a/8548. 
  
EPSU/PSI ska fortsätta att försöka få breda undantag för offentliga tjänster från handelsavtal 
och att behålla tillräckligt politiskt svängrum för att i framtiden fastslå och reglera offentliga 
tjänster11.  
 

Europaparlamentets intergrupp om offentliga tjänster  

EPSU har medverkat vid möten med europaparlamentets intergrupp om offentliga tjänster 
http://services-publics-europe.eu/index.php  och talade vid första mötet i januari om EU-
kommissionens “Kvalitetsram för tjänster av allmänt intresse (SGI)’.  
 
2013 ska EPSU organisera ett gemensamt möte med intergruppen om sysselsättning i 
offentliga tjänster. 

                                                           
9 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_en.pdf 
10

 Se också EPSU/EFS brev den 21 november 2011 http://www.epsu.org/IMG/pdf/211111_EFS-EPSU_CETA.pdf 
11

 Dessa argument framställs i en studie “Public services in bilateral free trade agreements of the EU” (november 
2011) av professor Markus Krajewski på universitet Erlangen-Nürnberg. Studien utforskar också hur EU skulle kunna 
utarbeta en mer positiv inställning gentemot offentliga tjänster vid handelsförhandlingar: 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/PublicServicesFTAs_FinalVersion-2.pdf )  

http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8045
http://www.epsu.org/a/8548
http://services-publics-europe.eu/index.php
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_en.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/211111_ETUC-EPSU_CETA.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/PublicServicesFTAs_FinalVersion-2.pdf
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ILO/EU-kommissionens forskning och konferens om “anpassning av 
offentliga sektorn” 

Konferensen organiserades i juni av Internationella arbetsorganisationen ILO och GD 
sysselsättning. Syftet var att diskutera resultatet av ett stort forskningsprojekt om 15 länder, 
som beställts av ILO. Företrädare för fackliga och arbetsgivarorganisationer inbjöds från alla EU 
och kandidatländer. Forskningen och diskussionerna på konferensen betonade att:  

 Somliga regeringar saknar planering och öppenhet när det gäller reformer och 
omstruktureringar som genomförs. 

 Det finns belägg för att låga löner ökar i vissa länder och tillsammans med andra faktorer, 
t.ex. minskad utbildning, skapar detta problem när det gäller att rekrytera och behålla 
personal. 

 Kortsiktiga förändringar genomdrivs utan att de långsiktiga kostnaderna helt uppskattas. 

 Samtidigt som vissa länder söker privatisera och lägga ut tjänster på entreprenad ställer 
forskningen frågor om i vilken utsträckning det finns påtagliga bevis att detta leder till mer 
effektivitet eller kostnadsbesparingar utan att äventyra kvalitet. 

 På väldigt många håll har man underlåtit att bedöma konsekvenserna av reformer innan 
de genomförs. 

 Tendensen har i stort sett varit att regeringar skurit ned på offentliga utgifter utan att 
fundera på metoder att öka intäkterna. 

 Det finns tydliga tecken på att den sociala dialogen utarmats.  

Landrapporterna gav en stor mängd upplysningar som mestadels stödde de argument som 
EPSU presenterat under de senaste åren, om de ödeläggande konsekvenserna av 
åtstramningsåtgärder, inte bara på offentliganställdas löner och villkor utan också på 
kvaliteten av de tjänster de utför. Forskningen framhöll också de potentiella skador som 
orsakas av sådana åtgärder inom områden som sjukvård och utbildning. Rapporten från 
konferensen finns på engelska, franska och tyska på www.epsu.org/a/8831.  

EPSU:s sommarskola, Tbilisi  

I september organiserade vi en sommarskola om offentliga tjänster och avtalsförhandlingar i 
Tbilisi, Georgien. Mötet inriktades på medlemsförbund som gått med i EPSU efter samgåendet 
med PSI-Europa för att utbyta information och erfarenheter av att arbeta inom EPSU.  
 
Diskussionsunderlagen och presentationer, bl.a. en uppdatering om EU:s grannskapspolitik, 
finns på engelska och ryska på EPSU:s webbplats på www.epsu.org/a/8555.  

EPSU/PERC workshop om offentliga tjänster  

En av uppföljningarna av sommarskolan i Tbilisi var att EPSU samarbetade med IFS 
alleuropeiska regionalkommitté (Pan-European Regional Committee - PERC) och organiserade 
en konferens i december som fokuserade på offentliga tjänster. Rapporten och 
presentationerna finns på www.epsu.org/a/9257. 
  

http://www.epsu.org/a/8831
http://www.epsu.org/a/8555
http://www.epsu.org/a/9257
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EPSU/ETUI:s konferens “Från (o)ekonomisk tillväxt till framtida 
välbefinnande”  

Konferensen hölls i oktober och inriktades på att försök att få upp debatten om hållbar 
utveckling/ingen utveckling på den fackliga agendan. Det var tredje gången vi samarbetade 
med ETUI med att erbjuda ett forum där fackliga organisationer förs samman med akademiker 
som arbetar inom våra områden. Den ekonomiska krisen och nedskärningar av offentliga 
utgifter har överskuggat debatten ”bortom BNP”, men det är viktigt att inte förlora sikte på att 
vi måste gå i riktning mot hållbar utveckling. Cirka 100 deltagare från en rad akademiska och 
fackliga organisationer deltog, inklusive ett antal medlemsförbund i EPSU. Talarna framhöll att 
tillväxt som mäts av BNP inte återspeglar ärenden som välbefinnande och jämställdhet. En rad 
utmanande frågor ställdes om klimatförändring, demografiskt åldrande, marknadernas roll, 
arbetstid, socialförsäkringar, om omfördelning och demokrati. Rapporten från konferensen 
finns på: www.etui.org/News/Public-services-are-the-key-to-well-being-society  

 

EPSU Public Services Monitor 

EPSU har fortsatt att samla in och ge ut forskningsrapporter som stöder vår politik om offentliga 
tjänster av hög kvalitet – se www.epsu.org/r/578.  
 
  

http://www.etui.org/News/Public-services-are-the-key-to-well-being-society
http://www.epsu.org/r/578
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Avsnitt 4: Kampanjer och kommunikationer  

Nätverket för fackliga journalister  

www.epsu.org/r/267  
EPSU höll sitt 6:e möte för nätverket fackliga journalister den 20 februari i Bryssel. 17 personer 
deltog från 10 länder i Europa, Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, 
Norge, Sverige, Storbritannien och Malta (www.epsu.org/a/8164). 
 
Vid mötet utvärderades verksamheten under 2011 och olika metoder att förbättra kontakter 
mellan EPSU:s sekretariat och medlemsförbundens kommunikationsavdelningar.  
 
Debatten om sociala medier fortsätter. PSI:s nätverk communicators’ action network (CAN) 
granskades och mötet diskuterade huruvida ett liknande initiativ bör utarbetas i Europa. Vårt 
medlemsförbund i Cypern, PASYDY, föreslog att en konferens skulle hållas under Cyperns 
ordförandeskap. Vi fick lov att inställa det på grund av alltför få anmälningar. Denna inbjudan 
utnyttjades i stället för att lansera kampanjen “Closing the Tax Gap [Minska skatteklyftorna]” 
som pågår fram till sommaren 2014. Hittills har nätverket varit ostadigt, inte mycket mer än en 
sändlista som sköts av EPSU:s sekretariat. Debatten om nätverkets framtid fortsätter under 
2013. CAN:s verksamhet förblir ett mål för nätverket under 2013. 
 
 

Vattenkampanjen  

www.right2water.eu  
I april 2012 lade EPSU fram förslag om ett europeiskt medborgarinitiativ ”Vatten är en 
mänsklig rättighet!” i samarbete med andra organisationer (EAPN, EEB, EPHA och WECF). 
Europeiska medborgarinitiativ (ECI) är ett nytt redskap för deltagandedemokrati, som ger 
medborgare tillfälle att få upp ärenden på den europeiska politiska agendan. EPSU var en av de 
första organisationerna som tog vara på detta nya verktyg. En miljon underskrifter från EU 
medborgare behövs för att EU-kommissionen ska handlägga våra förslag om att genomdriva 
den mänskliga rätten till vatten och sanitet i EU-lagstiftning. Namnteckningarna måste 
insamlas under ett år och därefter bestyrkas av nationella myndigheter.  
 
Många svårigheter uppstod med början av vattenkampanjen. Initiativet accepterades officiellt 
av EU-kommissionen i maj, men det var först i juni vi fick tillstånd att börja samla underskrifter 
online. Då visade sig att det var en massa problem med programvaran som EU-kommissionen 
gett oss och som vi måste använda. Vi lyckades få igång namnunderskrifterna online i 
september. Eftersom alla andra grupper som väckt förslag om europeiska medborgarinitiativ 
råkat ut för samma problem beslöt EU-kommissionen att förlänga tiden för insamling av 
underskrifter till den 30 oktober 2013. 
 
Trots att EPSU byggt upp en organisation för att driva kampanjen i alla länder i EU-27, med 
samordnare i varje land och material på alla språk, visade det sig från början svårt att få 
uppmärksamhet för denna fråga. Evenemang organiserades i flera länder för att främja vårt 
ECI, men att få folk att skriva under visade sig kräva stora ansträngningar. Det blev snart 
uppenbart att vi behövde en stor grupp frivilliga som kan arbeta med det här. Under de första 
tre månaderna fick vi få underskrifter. Problem med programvaran, krav på personnummer 
och avsaknad av intresse är några av orsakerna till att folk INTE skriver under. Tack vare en stor 
satsning i Tyskland kom kampanjen igång igen i januari 2013.  
  

http://www.epsu.org/r/267
http://www.epsu.org/a/8164
http://www.right2water.eu/
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Avsnitt 5: Jämställdhet  

www.epsu.org/r/28  
 

EPSU:s kvinno- och jämställdhetskommitté  

Grundläggande fackliga rättigheter  
På internationella kvinnodagen samordnade vi ett uttalande med PSI om respekt för fackliga 
rättigheter och jämställdhetsprinciper till förmån för kvinnor.  
www.epsu.org/a/8497 
 
GDF-SUEZ gränsöverskridande företag Jämställdhetsavtal tecknat av EPSU 
Pressmeddelande och avtal med GDF-SUEZ: www.epsu.org/a/8767 
För fler upplysningar se Eurofound: 
www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/06/articles/eu1206011i.htm 
 
5 juni 2012: Det sista och första gränsöverskridande jämställdhetsavtalet i ett företag 
tecknades med GDF-SUEZ. Nästa steg: Att verkställa avtalet nationellt hos dotterbolag, sprida 
jämställdhetsavtalet och kunskaper om det, samt lokala handlingsplaner bland 
personalansvariga i detta gränsöverskridande företag och dess dotterbolag. 
 
Huvudpunkter i det slutliga avtalet  
• Lika lön för samma jobb eller arbete av samma värde, lönetransparens, minska löneklyftor 

som upptäcks inom högst 3 månader (för enskilda) – totalt paket löneandelar 
• Rekrytering, positiv särbehandling + öka andelen kvinnlig arbetskraft till 30 % senast 2015  
• Tillgång till beslutsfattande tjänster: öka till 25 % senast 2015 
• Karriärutveckling  
• Moderskap 
• Balans mellan arbete och fritid  
• Deltid – främja tillgång till heltidsarbete  
• Utbildning  
• Sexuella trakasserier  
• Lägga ut på underleverantörer 
 
Texten hänvisar till rättsliga ramar på nationell, EU (t.ex. EU:s stadga om grundläggande 
rättigheter) och internationell nivå, men ambitionen är att gå vidare. Det erkänns att det finns 
brister och att det finns ett engagemang att minska och avskaffa dem. Avtalet finns på följande 
språk: engelska, franska, norska, tjeckiska, ungerska, spanska, holländska, polska, rumänska, 
svenska, tyska, finska och italienska. 

11-12 juni: 16:e kvinno- och jämställdhetskommittén  

www.epsu.org/a/8566 (Dokument, inklusive verksamhetsberättelse och arbetsprogram 2011-
2014 och alla presentationer från mötet) 
 
Slutsatser och diskussioner: 

 Inverkan av åtstramningsåtgärder på jämställdhet: Diskussion med utgång från en 
uppdaterad rapport av Jane Lethbridge PSIRU om inverkan på kvinnors sysselsättning och 

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/8497
http://www.epsu.org/a/8767
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/06/articles/eu1206011i.htm
http://www.epsu.org/a/8566
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neddragning av arbetstillfällen i den offentliga sektorn, baserat på ett frågeformulär som 
skickades till medlemsförbund från PSI:s kvinnokommitté förra året  

 Kvinnor och pensioner: åsiktsutbyte med S&D:s kvinnorepresentant. S&D kvinnor har 
drivit en kampanj om kvinnor och ojämlika pensioner  

 Genomdriva rätten till vatten, en kvinnofråga – EPSU:s vattenkampanj baserad på det 
europeiska medborgarinitiativet (se avsnitt 4), diskussion med en representant för 
Women in Europe for a Common Future (WECF, www.wecf.eu) som stöder EPSU:s 
vattenkampanj 

 Översyn efter halva tiden av verkställandet av EPSU:s resolutioner om lika lön: 
a) Lägesrapport om nationella kampanjer: Ver.di presenterade en kampanj om 

avtalsförhandlingar och anständiga löner inom sociala tjänster  
b) Det behövs en ny uppdatering av EPSU:s årliga likalönsöversikt: www.epsu.org/r/580. 

Diskussion om att söka EU finansiering för ett forskningsprojekt som ska komplettera 
översikten om lika löner och främja integrering av jämställdhet i EPSU:s organ. 
Projektet godkändes av EU-kommissionen i december (se nedan) 

c) Europaparlamentet antog en motion of lika lön den 24 maj ”Lika lön för manliga och 
kvinnliga arbetstagare för lika arbete eller arbete av lika värde”:  

 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-225 (omfattar nyttiga rekommendationer för arbetsmarknadens parter) 

d) Avkönad datainsamling för offentliga tjänster - vad för slags upplysningar behöver vi? 
NEA branschen: överenskommelse om gemensamt uttalande om insamling av data 
med arbetsgivare www.epsu.org/a/8338 

 EPSU:s ungdomsverksamhet: bra balans mellan kvinnor och män vid ungdomsmöten  
 

EPSU fortsätter att stödja och samordna mobilisering för femton fängslade 
fackliga medlemmar i KESK i Turkiet (sammanlagt är 69 fängslade) 

8 maj: Gemensam solidaritetsskrivelse från EPSU, PSI, IFS till statsministern, presidenten och 
justitieministern i Turkiet som uttryckte oro över nio kvinnliga fackföreningsmedlemmar, som 
sattes i fängsligt förvar på förmiddagen den 13 februari 2012 och fortfarande hålls fängslade. 
www.epsu.org/a/8690 
6 juni och 4 oktober: Solidaritetsdemonstration utanför Turkiets ständiga representation 
www.epsu.org/a/8996 
3 oktober: Gemensam solidaritetsskrivelse från EPSU, ETUCE, EI, IFS till turkiska statsministern, 
brev från USO (Spanien) och det nederländska förbundet - också till turkiska statsministern, 
som bad att de skulle friges  
2-4 oktober: Biträdande generalsekreterare Jan Willem Goudriaan reste till Ankara som stöd 
för mobiliseringen i Ankara den 4 oktober, dagen som allmänna åklagaren skulle offentligt 
behandla frågan www.epsu.org/a/8999 
4 oktober: 9 fackföreningskvinnor frigavs, rester förblir fängslade  
 
November: Gemensam rapport från arbetsmarknadens parter i EU ges ut om 
kvinnors ställning i kommun- och regionförvaltning  
www.epsu.org/a/9031 (EN, GE, FR, CZ, ES) 
 
December: EPSU:s jämställdhetsprojekt om skillnader mellan kvinnors och mäns 
löner: “Främja fackliga lösningar att minska skillnaden mellan kvinnors och 
mäns löner i den offentliga sektorn” 
I december beslöt EU-kommissionen att finansiera ett EPSU projekt att beställa en utredning 
om insamling av nationell data som visar omfånget av löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män i EPSU:s branscher -  sjukvård och sociala tjänster, kommunal och regional förvaltning, 
allmännyttiga verk och att granska de åtgärder som vidtagits av EPSU:s medlemsförbund och 

http://www.wecf.eu/
http://www.epsu.org/r/580
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-225
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-225
http://www.epsu.org/a/8338
http://www.epsu.org/a/8690
http://www.epsu.org/a/8996
http://www.epsu.org/a/8999
http://www.epsu.org/a/9031
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andra fackliga organisationer att försöka bli av med skillnaden mellan kvinnors och mäns löner. 
Den 23 maj 2013 ordnas en konferens i Bryssel som del av projektet. 
 
EPSU:s medverkan i möten med uppenbara jämställdhetsåtgärder från EPSU:s 
sida  

• 23 februari: Uppföljning av EPSU:s brev till kommissionär Reding: Möte med EU-
kommissionens GD rättsliga frågor  

• 7 mars: Europaparlamentets offentliga utfrågning “Skillnaden mellan kvinnors och mäns 
löner och avtalsförhandlingar” 

• 13 mars: Nätverksmöte för arbetsmarknadens parter, European Institute of Gender 
Equality med företrädare för Kvinno- och jämställdhetskommittén  

• 23 mars: EFS kvinnokommitté: Presentation av EPSU:s verksamhet att integrera 
kvinnofrågor  

• september: EPSU medverkade i Europeiska socialdemokraternas årliga kvinnokonferens i 
Bryssel och bidrog till att befordra den offentliga sektorn som arbetsgivare för kvinnor  
www.pes.eu/fr/news/pes-women-annual-conference-taking-stock-one-year-campaigning-
fight-young-women-s-unemployment 

 
Kvinnlig representation på EPSU:s stadgeenliga möten 2012 baserad på medverkan i 
kommittémöten  
 
Kommitté Kvinnor Män 

GEC 80 % 20 % 

NEA 30 % 70 % 

LRG 34 % 66 % 

HSS 73 % 27 % 

PUT 16 % 84 % 

EC 38 % 62 % 

 
  

http://www.pes.eu/fr/news/pes-women-annual-conference-taking-stock-one-year-campaigning-fight-young-women-s-unemployment
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Avsnitt 6: Allmännyttiga verk 

www.epsu.org/r/16  
 

Fasta kommittén för allmännyttiga verk  

36:e och 37:e fasta kommittéerna sammanträdde den 20 mars i Bryssel och 27 september i 
Luxemburg 
Fackliga organisationer fortsätter att anmäla bristande investeringar i vatten-, avfalls- och 
energiverk och det är oroväckande att regeringars åtstramningar leder till nedskärning av 
offentliga utgifter i program för förnybar energi, som bl.a. skyddar miljön 
(www.epsu.org/a/8811) eller förbättrar nätverk. Mål som fastställts för att kämpa mot 
klimatförändring kommer inte att uppnås, och en viktig drivkraft för tillväxt har underminerats. 
Bränsle- och energifattigdom ökar. Fackförbund rapporterar inverkan på företag och jobb; en 
av konsekvenserna är att outsourcing och utläggning på underleverantörer ökar. 
 
Judith Kirton-Darling gav en presentation om EFS verksamhet med klimatförändring vid Earth 
Summit RIO+20 (www.earthsummit2012.org) och klimatkonferensen i Qatar. 
Offentliganställdas förbund medverkar i en delegation som leds av PSI. För de fackliga 
organisationerna prioriteras gröna jobb och anständigt arbete, sociala skyddsgolvet och en 
finansiell transaktionsskatt och kampanjen samordnas av IFS (www.ituc-csi.org/rio-20.html). 
Fackförbunden ska betona investeringar i att skapa sysselsättning, utbildning, respekt för 
fackliga rättigheter och anständigt arbete, medbestämmande och förhandlingar, såväl som 
socialt skydd när ekonomisk omstrukturering påverkar arbetstagare och medborgare.  
 
Medlemmar diskuterade ett kort uttalande som också omfattar senare händelser, bl.a. 
europaparlamentets inställning om bindande energieffektivitetsmål som EPSU stöder, om att 
ensidigt verka för att minska CO2 utsläpp – vilket EPSU kan stöda på villkor att sociala åtgärder 
och kompensation utgår för branscher och regioner som upplever negativa effekter, och en 
kampanj om att få med sociala och miljökriterier i offentliga avtal. EPSU tillhör ett nätverk 
organisationer (www.epsu.org/a/8097) som driver sådana kriterier. Judith talade också om EFS 
verksamhet inom Resource Efficiency Platform [Resurseffektivitetsplattformen] 
(http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm).  
 
Kommittéerna behandlade också: 

 Europeiska färdplanen för energi 2050: fokus blir på att bygga upp den sociala 
dimensionen med utgång från att förstå vilken inverkan energipolitik kan ha. EPSU 
fortsätter att arbeta med kampanjer mot fattigdom för att minska energifattigdom.  

 Sydösteuropeiska energigemenskapen: (www.epsu.org/r/239) EPSU och 
medlemsförbund lyckades få energigemenskapens ministerråd att gå med på att det 
behövs en social strategi som medföljer den regionala energistrategin. 

 Upphandling och koncessioner: kommittéerna överlade om EU-kommissionens förslag 
om att ändra upphandlingsdirektiven och införa ett koncessionsdirektiv. Nationella 
riksdagar har inte uttalat sig mot koncessionsdirektivet, med undantag för Tyskland och 
Österrike, vars riksdagar anser att kommissionens förslag inte respekterar subsidiaritet. 
Då direktivet nu behandlas i europaparlamentet ska vi nu inrikta oss på att förbättra de 
sociala och styrningsdelarna av direktivet. Framsteg sker med sociala och miljökriterier (se 
också avsnitt 3, sidan 11, om vad nätverket för offentliga tjänster gör). Medlemmarna 

http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/a/8811
http://www.earthsummit2012.org/
http://www.ituc-csi.org/rio-20.html
http://www.epsu.org/a/8097
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm
http://www.epsu.org/r/239
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behandlade också direktiven om utstationering och säkerställande, såväl som Monti II 
förordningen (www.epsu.org/a/8951).  

 Avtalsförhandlingar: i flera regioner har fackförbund också börjat jämföra löner och 
villkor. EPSU samlar allmän information om utvecklingen av utdelning och vinster i större 
företag såväl som löneutvecklingen. Medlemmar bidrog också till en utvärdering av 
sociala dialogen. Det ger en antydning om vikten av social dialog för fackförbund, vilka 
prioriterade frågor de vill ska åtgärdas och den sociala dialogens roll. Stora besvär som 
nämns omfattar bristande verkställighet och att otillräcklig medverkan av arbetsgivarna i 
de sociala dialogkommittéerna.  

 PSI:s kongress: Medlemmarna påpekade att synsättet om en rättvis omställning till 
klimatförändring måste vidareutvecklas och att frågor som rör arbetsplatser, t.ex. 
omorganisering pga klimatinsatser måste avhandlas. En annan fråga som betonades av 
vikten att försvara arbetstagare i multinationella företag. Gränsöverskridande 
företagsavtal bör utgå från tydliga mandat och förfaranden (http://congress.world-
psi.org).  

 Gränsöverskridande företag: viktiga frågor inkluderar det tyska energiföretaget EON som 
omvandlats till europeiskt företag, det gränsöverskridande avtalet 
(www.epsu.org/a/8450) med GDF-SUEZ om jämställdhet som tecknades den 5 juni (se 
avsnitt 5) och ENEL:s förslag att om att gå med på ett gränsöverskridande företagsavtal 
om företagets sociala ansvar. Medlemmar reflekterade också över EU-kommissionens 
interna arbetsdokument om gränsöverskridande företagsavtal och samrådet om en 
frivillig rättslig ram för företagsavtal. EPSU samarbetade med EFS om att utarbeta ett svar. 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=157&newsId=1652&furtherNews=
yes och www.epsu.org/a/9150). 

 EPSU:s kongress 2014 Kommittén tog en första titt på frågor som kan vara aktuella för 
branschen allmännyttiga verk. En lista över energi-, vatten- och avfallspolitiska frågor som 
EPSU kan vidareutveckla presenterades.  

 
Kommitténs ledamöter tackade Sven Bergelin, ver.di, Tyskland för hans bidrag som 
kommitténs ordförande. Sven ska arbeta med nya uppdrag i sitt förbund. Hans arbete har 
hjälpt EPSU att bygga upp sin verksamhet och att göra oss till en betydande stämma för energi, 
avfalls- och vattenarbetare i Europa. 
 
Kvinnlig  representation på möten  
Baserat på medverkan i PUT: Kvinnor 16 % - Män 84 % 
 
 

Social dialog 

Social dialog inom elektricitet www.epsu.org/r/99 
Viktiga frågor inkluderar arbete med att kartlägga kompetens och färdighet, samt framtida 
arbetsmarknadstendenser. EPSU tog ansvar för ett större projekt, med en konferens och 
publikation om framtidens kompetens och färdigheter www.epsu.org/r/616. Andra frågor som 
diskuterats omfattar EU:s färdplan för energi 2050, kärnkraftsäkerhet (samråd med EU-
kommissionen) och  en uppföljning av ett gemensamt uttalande om kärnkraftsäkerhet med 
Eurelectric (www.epsu.org/a/8203), handlingsramen om utbildningsåtgärder, och företagens 
sociala ansvar (CSR). Handlingsramen kan leda till mer bindande engagemang.  
 
EPSU beställde en utredning av SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) 
(www.epsu.org/a/9190) om hur öppna företag är när de rapporterar om CSR, som ska 
utnyttjas som bakgrundsinformation för ytterligare diskussioner med arbetsgivarna.  

http://www.epsu.org/a/8951
http://congress.world-psi.org/
http://congress.world-psi.org/
http://www.epsu.org/a/8450
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=157&newsId=1652&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=157&newsId=1652&furtherNews=yes
http://www.epsu.org/a/9150
http://www.epsu.org/r/99
http://www.epsu.org/r/616
http://www.epsu.org/a/8203
http://www.epsu.org/a/9190
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Social dialog inom gas  www.epsu.org/r/98  
Eurogas informerade fackförbunden att de inte längre anser sig vara representativ för 
gasbranschen. Ledamöterna började en försiktig diskussion om utvecklingen inom elektricitets- 
och gasbranscherna och i vilken utsträckning de strålar samman. Dessa funderingar kommer 
att fortsätta och andra berörda organisationer inom gasbransch ska kontaktas för att skapa en 
mer representativ arbetsgivargrupp. Den ledande principen blir att betona gasbranschens roll i 
europeisk energipolitik. Beslöts att EPSU skulle inskrida om gasbolagen inte längre engagerar 
sig i sociala dialogen, då det skulle innebära att de ger avkall på sitt sociala ansvar. Liksom 
inom elektricitet var EPSU ansvarig för ett större projekt om framtidens kompetens och 
arbeten i Europas gasbransch, men en publikation och en stor konferens. 
(www.epsu.org/r/599)  
 

EPSU:s nätverk för EWC samordnare  

www.epsu.org/r/69  
 
EPSU:s grupp för EWC samordnare sammanträdde den 21 mars och 26 september. 
 
I år var fokus på att stödja och starta nya EWC, särskilt inom sjukvård och sociala tjänster, och 
inom avfallsbranschen. Det nya EWC direktivet ger tydligare rättigheter till företrädare för 
arbetstagare. Därför förordar EPSU att det nya direktivet används för att uppnå bättre EWC 
avtal. Bra nya avtal har träffats med t.ex. Capio (sjukvård och sociala tjänster) och i CEZ. Flera 
EWC ställdes inför stora omstruktureringar, vilket var fallet för Veolia EWC (fusion och 
splittring med Transdev), Enels EWC (fusion med Endesa) och EONs EWC. EPSU stödde EWC:n 
på alla upptänkbara sätt. 
 
EPSU fick medel av EU-kommissionen för ett projekt (budgetlinjen för arbetstagarinformation, 
samråd och medverkan) som i första hand involverade fyra multinationella företag inom 
sjukvård och sociala tjänster. Senare kom fackliga företrädare för ytterligare ett företag (Falck) 
med. Två workshops hölls för EWC medlemmar och företrädare för arbetstagare för att utbyta 
information och praxis beträffande arbetstagares information, samråd och medverkan. Målet 
var att hjälpa representanter för arbetstagare i två av företagen att inrätta ett EWC och starta 
en plattform för EWC:n inom sjukvård och sociala tjänster där de kan utbyta erfarenheter. 
Projektet ansågs vara mycket värdefullt av deltagarna. 
 
Trots försök att starta fler EWC lyckades vi inte öka antalet. Försöka att inrätta ett EWC i  
Ambea ledde inte till ett konkret resultat. Företaget drar sig ur multinationell verksamhet. Våra 
satsningar på att kontakta Attendo, SAUR eller FCC för att få igång diskussioner om ett EWC 
ledde ingen vart. Möten hölls med EWC:n och EWC samordnare i Falck, Enel, och GDF-SUEZ. 
Ett gott resultat uppnåddes i GDF-SUEZ med avtalet om jämställdhet, som kan tjäna som 
exempel för andra EWC:n. 
   
Endast fem EPSU EWC-samordnare deltog i den årliga EWC konferensen som arrangerades av 
EFS. Det var den första uppföljningen av EFS kongress i Aten 2011. Cirka 100 EWC 
representanter från alla EFS branscher utbytte erfarenheter. Ytterst få EWC samordnare deltog 
i år i ett annat EFS projekt om gröna arbetsplatser. Vi tror att den fortgående krisen sätter 
tryck på EWC budgeter och förhindrar EWC ledamöter från att delta i konferenser eller 
workshops.  
 
 

http://www.epsu.org/r/98
http://www.epsu.org/r/599
http://www.epsu.org/r/69
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Vatten 

Se även avsnitt 4, Vattenkampanjen  
Fasta kommittén granskade den politiska utvecklingen, bl.a. EU-kommissionens Blåkopia för 
vatten. Ledamöterna enades om att EPSU skulle stödja FN:s utvecklingsorgans stadga för 
decentraliserade solidaritetsmekanismer för vatten och sanitet (Charter for Decentralised 
Solidarity Mechanisms for Water och Sanitation of the UNDP). 
(http://web.undp.org/geneva/watersolidarity/charter/) 
  
Under 2012 ägde både Världsvattenforum (WWF6) och det Alternativa världsvattenforumet 
(FAME) rum i Marseille, Frankrike. En grupp med EPSU 18 företrädare från olika länder deltog 
med PSI i båda möten. EPSU talade för vikten av arbetstagare i vattentjänster i kampen mot 
den globala vattenkrisen. EPSU medverkade i ett antal workshops och sessioner, och var värd 
vid ett sidoarrangemang på WWF6 och ett möte på FAME. Vi presenterade också vår plan att 
starta ett europeiskt medborgarinitiativ för att genomdriva den mänskliga rätten till vatten och 
sanitet vid bägge forumen.  
(www.worldwaterforum6.org/en/library/detail/?tx_amswwfbd_pi2%5buid%5d=636  och  
www.fame2012.org/en/2012/05/09/internationalisation-water-battles/) 
 
I november gav EU-kommissionen ut ”Strategi för att skydda Europas vattenresurser”, eller 
Vattenstrategin. I detta meddelande förklaras EU:s vattenpolitik fram till 2030. Konkurrerande 
behov kan leda till en global vattenbrist på uppskattningsvis 40 % år 2030, enligt 
kommissionen. Strategin följer översynen av ramdirektivet för vatten år 2000. Ny lagstiftning 
föreslås inte, men syftet är att hjälpa att uppnå de mål som fastställs i ramdirektivet för vatten. 
EU vill bli ett resurseffektivt samhälle och vattenbranschen ses som möjlighet för grön tillväxt.  
 
Ett sätt att öka grön tillväxt inom vattenbranschen är det europeiska partnerskapet för 
innovation inom vatten (European Innovation Partnership for Water - EIP Water) som EU-
kommissionen startade i september. EPSU kommenterade om EIP genom att föreslå att det 
offentliga vattenoperatörerna blir mer involverade och valdes som expert för Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, som är rådgivare till kommissionen om EIP Water.  
 

Avfall  

Trots fortsatta kontakter med relevanta (arbetsgivare) organisationer var det inte möjligt att 
göra framsteg med den sociala dialogen inom branschen.  
 
Projektet att befordra social dialog i avfallsbranschen: “att identifiera arbetsgivares och 
arbetstagares gemensamma intressen i avfallsindustrin” genomfördes. Det bestod av tre 
workshops (den 28 november 2011, 14 februari 2012 och 14 juni 2012). I genomsnitt deltog 15 
personer i varje workshop, något färre än vad vi förväntat oss. De ämnen som behandlades var 
arbetsmiljö, och kompetensbehov i en föränderlig avfallsindustri. Många av deltagarna höll 
med om att arbetsmiljö är ett gemensamt intresse. Från arbetsgivarsidan deltog den privata 
arbetsgivarorganisationen endast i en workshop, och den offentliga organisationen i båda två. 
Båda föreningar tyckte att projektet var mycket intressant, men anser att de varken har 
kapacitet eller tid att bygga upp en formell social dialog.  
 
EU-kommissionen har utarbetat en färdplan för ett resurseffektivt samhälle. EPSU 
kommenterade denna färdplan och stödde EFS’ synpunkter, som betonar de offentliga 
myndigheternas roll och social dialog (www.etuc.org/a/10652). Flaggskeppet resurseffektivitet 
är en pelare för strategin Europa 2020. Avfallsindustrin måste spela en avgörande roll vid 

http://web.undp.org/geneva/watersolidarity/charter/
http://(www.worldwaterforum6.org/en/library/detail/?tx_amswwfbd_pi2%5buid%5d=636
http://www.fame2012.org/en/2012/05/09/internationalisation-water-battles/
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omvandlingen till ett resurseffektivt samhälle. EPSU fortsatte därför att delta när det var 
möjligt i samråden och följde noggrant EU-kommissionens planer. 
  
Vi har inte kommit någon vart med våra försök att starta europeiska företagsråd (EWC) i 
multinationella företag inom avfallsbranschen. I somliga multinationella företag är avfall bara 
en underordnad verksamhet, i andra saknas incitament eller tryck från arbetstagare och lokala 
fackförbund på nationell nivå att inrätta ett EWC. Satsningar fortsätter under 2013. EPSU 
beställde en utredning om avfallsbranschen, som gavs ut i september (www.epsu.org/a/8965).  
 
EPSU medverkade i EFS projekt om gröna arbetsplatser. Målet för projektet var att främja 
arbetstagares medverkan i att göra arbetsplatser och -förfaranden gröna, och på så sätt 
komma ett resurseffektivt samhälle litet närmare. Trots de roll som avfallsföretagen spelar i 
detta samband fanns det föga intresse bland arbetstagarna i avfallsindustrin att medverka i 
projektet. Inget företag kom med, och endast några enstaka individer deltog i projektets 
avslutande konferensens.  
 
 
 
 
  

http://www.epsu.org/a/8965
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Avsnitt 7: Kommunal och regional förvaltning 

www.epsu.org/r/3  

38:e fasta kommittén LRG, 9 maj, Riga, Lettland  

www.epsu.org/a/8358 (dokument och presentationer) 

 EU:s ekonomiska styrning och åtstramning, inklusive regional utveckling i EPSU:s delregion 
nordöstra Europa (Armenien, Georgien, Vitryssland, Lettland, Estland, Litauen, Ukraina). 

 Uppdatering och diskussion om PSI:s kongress  

 Studie om representativitet i kommunal och regional förvaltning: EU-kommissionen ska 
inleda en studie om branschen som uppdatering av den som utfördes 2001. 
Forskningsinstitutet Eurofound research institute har ansvar för metodiken, som syftar till 
att identifiera arbetsgivare- och fackliga organisationers representativitet i branschen på 
nationell och EU nivå. Ett ännu viktigare mål är att avgränsa branschens verksamhet. 
Offentliganställdas förbund, som företräder kommunalanställda ska kontaktas av 
Eurofounds nationella kontakter om svar på ett frågeformulär. 

 EPSU:s branschvisa utvärdering av den sociala dialogen: www.epsu.org/a/8615 

 Uppdatering om branschövergripande förhandlingar om arbetstid  

 Uppdatering om vitboken om pensioner  

 Uppdatering och diskussion om omarbetningsförfarandet för upphandlings- och 
koncessionsdirektiven  

39:e fasta kommittén LRG, 16 oktober, Prag, Tjeckien  

www.epsu.org/a/8806 (dokument och presentationer) 
 

 EU:s ekonomiska styrning och åtstramning, inklusive regional utveckling i EPSU:s delregion 
Centraleuropa  

 En första diskussion om EPSU:s kongress 2014  

 Uppdatering och diskussion om PSI:s kongress: utsikter att organisera den kommunala 
sektorn i PSI, presentation av PSI 

 Ett första meningsutbyte om sociala tjänster och projektet PESSIS (Promoting Social 
Services Europe - att främja sociala tjänster i Europa). Fasta kommittén rekommenderade 
att styrelsen borde diskutera hur PESSIS projektet skulle följas upp och organisera sociala 
tjänster på branschnivå i EPSU i syfte att anta ett ställningstagande  

 Uppdatering om EPSU:s vattenkampanj: överens om att mer engagemang krävs för att 
genomdriva kampanjen nationellt och samla 1 miljon underskrifter   

 Uppdatering om branschöverskridande förhandlingar om arbetstidsdirektivet  

 Uppdatering och diskussion om omarbetningen av upphandlings- och 
koncessionsdirektiven (förbund lovade att hjälpa med påtryckningar på rådets 
arbetsgrupp, under ledning av nätverket NSDPP Network on Sustainable Procurement) 

 

http://www.epsu.org/r/3
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Branschkonferens: kommunal och regional förvaltning: “Att återföra 
kommunala tjänster i kommunal regi i Europa” 8 maj, Riga, Lettland 

www.epsu.org/a/8357 (konferenshandlingar och rapporter) 
www.epsu.org/a/8688 (pressmeddelande) 
www.epsu.org/a/8683 (EPSU:s faktablad “Re-municipalizing municipal services in Europe” [Att 
återföra kommunala tjänster i kommunal regi], D. Hall, PSIRU) 
 
Konferensdeltagarna fick tillfälle att under tre arbetssessioner utveckla argument och 
strategier för offentliganställdas fackförbund mot privatisering och för att återta utförande av 
offentliga tjänster i kommunal regi. Över 60 personer deltog i konferensen från mer än 30 
länder i Europa, från fackliga och några arbetsgivarorganisationer. 
 
Logiken bakom och eventuella fördelar med direkt internt utförande av kommunala offentliga 
tjänster, med exempel främst från tre länder, studerades och en debatt ägde rum om varför 
det finns en snedvridning mot direkt utförande. Diskussionen kretsade särskilt kring de 
potentiella svårigheterna med att återföra verksamhet i kommunal regi eller internt utförande, 
inklusive konsekvenserna för anställningsvillkor. Slutligen visade ett mycket konkret exempel 
från staden Bergkamen i Tyskland hur ett allmännyttigt företag som återförts i kommunal regi 
verkar kostnadseffektivt och framgångsrikt, och hur de anställda gått tillbaka till att vara 
sysselsatta i den offentliga sektorn. 
 
De viktigaste frågorna som utkristalliserades ur diskussionerna var vikten att bygga upp 
argument mot privatisering och för att återföra verksamhet i kommunal regi och internt 
utförande, och att som offentliganställdas förbund utarbeta klara strategier om varför och hur 
man lyckas ta tillbaka offentliga tjänster i kommunal regi. Mer information finns i rapporten 
från konferensen, här: www.epsu.org/a/8807 
 
Följande talare var närvarande och berikade diskussionen med belägg och väluppbyggda 
argument: 

 Ole Helby Petersen, biträdande professor AKF, som gett up en internationell studie om 
kommunala tjänster mellan privatisering och att återföra dem i kommunal regi Roland 
Schäfer, borgmästare i Bergkamen, t.f. ordförande för Europeiska föreningen för 
småstäder presenterade argument för att återta allmännyttiga verk i kommunal regi i 
staden Bergkamen; 

 Paul O’Brien, APSE: Inledning till den brittiska handledningen om internt utförande 
(www.apse.org.uk/page-flips/2011/insourcing/index.html); och  

 David Hall, PSIRU, som utarbetat ett faktablad för EPSU Remunicipalising public local 
services in Europe med tre exempel från Tyskland, Frankrike och Storbritannien  

 

Kvinnlig representation på möten  
Baserad på medverkan i LRG:s kommittémöten: Kvinnor 33 % - män 66 % 

Migration och rörlighet i kommunal och regional förvaltning, 28 juni 2012, 
online seminarium 

EPSU har börjat studera migranters problem som är viktiga för kommunala och regional 
förvaltningar inom ramen för den europeiska branschvisa sociala dialogen. EPSU ska ge hög 
prioritet åt förhållandet mellan invandrare och offentliga tjänster. EPSU har som mål att enas 
om gemensamma riktlinjer som kan hjälpa att främja framsteg som svar på invandrares behov 

http://www.epsu.org/a/8357
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i enskilda medlemsstater, att verka för att få ett slut på onödiga restriktioner på invandrares 
sysselsättning i kommunala och regionala förvaltningar och att göra en översyn av listan över 
reserverade yrken.  
www.epsu.org/a/9032 
 

Social dialog 

www.epsu.org/r/73  
EPSU/CEMR branschvis social dialogkommitté - dokument  
Källdokument: Arbetsprogram 2011-2013: www.epsu.org/a/7298 
Programmet fortsätter verksamheter med bl.a. den ekonomiska krisen, gemensam 
uppbyggnad av kapacitet med ”nya” medlemmar, samt offentlig upphandling och 
omstrukturering. Det innefattar ett aktuellt gemensamt projekt med namnet ”Framtida 
verksamhet i kommunala och regionala myndigheter”. 
  
Omstrukturering, inverkan av åtstramning och den ekonomiska krisen på branschen  
Gemensamt svar (30 mars) på grönboksmeddelandet (17 januari) om omstrukturering, till EU-
kommissionen att de ska inkludera offentliga tjänster och kommunal och regional förvaltning i 
samrådet: www.epsu.org/IMG/pdf/Social_Dialogue_Joint_Response_Restructuring.pdf 

Framtida arbetsplatser: att erbjuda kvalitetsarbeten, moderna och hållbara 
arbetsplatser i kommunala och regionala myndigheter (CEMR/EPSU) 

Avslutningskonferens för projektet hölls den 15 oktober i Prag www.epsu.org/a/8859 
(konferensdokument och rapport) 
www.epsu.org/a/9017 (Gemensamt pressmeddelande) 
 
Projektet inleddes i januari 2012. Avsikten är att bidra till att skapa och bibehålla offentliga 
tjänster av god kvalitet med hjälp av en hållbar arbetskraft. Ändamålet är huvudsakligen att 
vidare undersöka den framtida arbetsplatsens behov, och samtidigt bygga upp den sociala 
dialogen mellan fackliga och arbetsgivarorganisationer i den kommunala och regionala 
förvaltningsbranschen på nationell och EU nivå. 
 
Sex online workshops arrangerades under 2012. Underlagen för diskussionerna finns här på 
engelska, franska, tyska, spanska, svenska och tjeckiska: 
1. Finansiering av kommunala och regionala myndigheter: www.epsu.org/a/8449 
2. Att rekrytera och hålla kvar personal: www.epsu.org/a/9033 
3. Livslångt lärande, utbildning och kompetensutveckling: www.epsu.org/a/9034 
4. Jämställdhet, mångfald och ickediskriminering: www.epsu.org/a/9031 
5. Migration och rörlighet i kommunala och regionala förvaltningar: www.epsu.org/a/9032 
6.  Välbefinnande och hållbara arbetsplatser: www.epsu.org/a/9194 
 
Viktigaste utgångar:  

 Ett stärkt engagemang som översätts till en serie 12 rekommendationer som ska bli del av 
En europeisk handlingsram, som antogs den 18 december 2012. 
www.epsu.org/IMG/pdf/FoA_revised_18_dec-2.pdf 

 Huvudområden för åtgärder är att finansiera, rekrytera och hålla kvar unga och äldre 
arbetstagare, kompetens och livslångt lärande, jämställdhet och ickediskriminering, 
migration och att erbjuda hållbara arbetsplatser. 

http://www.epsu.org/a/9032
http://www.epsu.org/r/73
http://www.epsu.org/a/7298
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Social_Dialogue_Joint_Response_Restructuring.pdf
http://www.epsu.org/a/8859
http://www.epsu.org/a/9017
http://www.epsu.org/a/8449
http://www.epsu.org/a/9033
http://www.epsu.org/a/9034
http://www.epsu.org/a/9031
http://www.epsu.org/a/9032
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 120 deltagare från mer än 30 länder som företräder de branschvisa parterna på 
arbetsmarknaden i Europa inom kommunal och regional förvaltning medverkade i 
konferensen och överlade om hur förändringar föregrips och modernisering av 
arbetsplatser i kommunal och regional förvaltning. 

 Parterna engagerade sig att gemensamt genomföra de målsättningar som nämns i  
handlingsramen, och börja under 2013 i samverkan med nationella parter på 
arbetsmarknaden. Genomförandet sker med hjälp av den plattform som erbjuds av 
Council of European Municipalities och Regions (CEMR) och EPSU:s organ. 
Rekommendationerna ska också utgöra grunden för arbetsprogrammet 2014-2016 i den 
europeiska sociala dialogkommittén  

 Förhållandet till regionkommittén: flera kontaktmöten ägde rum med regionkommittén 
om att utforska eventuell samverkan om gemensamma frågor av intresse, t.ex. statsstöd, 
koncessioner, offentlig upphandling. Regionkommittén har erbjudit sig att hjälpa till, 
särskilt vad gäller aktiviteter inom branschvis social dialog. De europeiska branschvisa 
sociala dialogaktiviteterna ska presenteras för regionkommitténs ekonomiska och sociala 
kommitté i april 2013 

 Uppföljning av det gemensamma uttalandet om ”Socialt ansvarsfull upphandling” på EN 
och FR www.epsu.org/a/7769  Gemensamt brev till europaparlamentsledamoten 
Tarabella (18 april), föredragande för rapporten om offentlig upphandling, inklusive 
sociala kriterier (t.ex. arbetsvillkor) i det reviderade paketet om offentlig upphandling  

 Uppföljning om att främja jämställdhet: Gemensamt brev till Europeiska 
jämställdhetsinstitutet (EIGE) – utdrag: “Det finns inga siffror som täcker hela EU om 
sysselsättning i kommunala och regionala förvaltningar, men finns dock siffror från 
arbetskraftsundersökningen om sysselsättning i offentlig förvaltning, obligatorisk 
socialförsäkring och försvar. De omfattar statsförvaltning och försvar, samt utesluter 
sjukvård och utbildning, som är centrala ansvarsområden för kommunala förvaltningar i 
många stater... Vidare är andelen kvinnor som sysselsätts i kommunala och regional 
förvaltning endast en aspekt av jämställdhet, då det bland andra frågor som också måste 
beaktas ingår skillnader beträffande löner, befordringsmöjligheter, våld och trakasserier 
på arbetsplatsen och övergripande arbetsvillkor.” 

 
 

EPSU:s nätverk för brandmän  

www.epsu.org/r/315  

Möte med EPSU:s nätverk för brandmän den 3 april 2012, Bryssel 

EPSU:s färdigställda broschyr om brandmän lanseras och presenteras i samarbete med 
europeiska fackliga institutet  
Publikationen bygger på återkoppling från fackliga företrädare från diverse länder i EU, som 
träffats vid två konferenser som gjorde en överblick av arbetsvillkor, med tillägg av en översikt 
av den aktuella litteraturen och information som erhållits av fackliga kontakter i EPSU:s 
nätverk för brandmän. Broschyren innehåller förslag och rekommendationer om hälsa och 
riskbedömning, förebyggande och omprövning av hälsokontroll på arbetet i denna bransch. 
Hela broschyren kan laddas ned på EN, FR från www.epsu.org/a/8619. Den ska också ges ut på 
tyska. 
 
  

http://www.epsu.org/a/7769
http://www.epsu.org/r/315
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Avsnitt 8: Stats- och europeisk förvaltning  

www.epsu.org/r/4  
 
Fasta kommittén sammanträdde den 3 april och 23 oktober 2012. 
 
Ny viceordförande  
 
Efter att Thora Petersen, HK/Stat (Danmark) gått i pension, valdes Britta Lejon, ordförande för 
ST (Sverige) till viceordförande för NEA vid mötet i oktober, för den återstående perioden fram 
till kongressen, med ordförande Jean-Paul Devos, CSC Services Publics (Belgien) och 
viceordförande Jacek Ciacma, FSC CC.OO (Spanien). 
 
Mot en finansiell transaktionsskattezon  
Kommittén hölls informerad om de livliga debatterna i rådet och parlamentet om 
kommissionens förslag till direktiv om en europeisk skatt på finansiella tjänster (september 
2011). Trots allt som talar för att en FTT bra för sysselsättning och tillväxt blev det klart i juni 
att det inte var möjligt att nå samstämmighet i rådet. I september bad 11 länder i eurozonen 
om tillstånd att gå vidare med en form av FTT som utgår från kommissionens förslag, men med 
förfarandet om närmare samarbete. De 11 länderna är Österrike, Belgien, Estland, Frankrike, 
Tyskland, Grekland, Italien, Portugal, Slovenien, Slovakien och Spanien. I maj antog 
parlamentet ett positivt utlåtande om kommissionens förslag och den 12 december gav 
parlamentet sitt medgivande till det närmare samarbetet. EPSU välkomnade beslutet men 
varnade mot en utveckling i riktning mot ett Europa à la carte och vädjade till medlemsförbund 
att sätta tryck på regeringar som var emot FTT att gå med i koalitionen med de villiga 
regeringarna. På det globala planet finns inte mycket att rapportera trots att IMF:s chef 
Christine Lagarde välkomnade beslutet att gå vidare med en FTT-zon. Sjuksköterskeförbundet i 
USA hade FTT högt på sin agenda och organiserade en demonstration i Chicago före G8 mötet 
den 17-18 maj, där EPSU:s dåvarande viceordförande Rosa Pavanelli medverkade. 

 
EPSU:s kampanj om att minska skatteklyftor: “Vi har gått miste om 1 triljon € i Europa”:  

 
Kampanjen, som bygger på medlemsförbundens nationella kampanjer, förbereddes och 
färdigställdes med kampanjmaterial vid båda kommittémöten och godkändes av styrelsen den 
8 november. Kampanjen utgår från EPSU:s stadga för rättvisa skatter och ska stöda aktioner 
mot åtstramning genom att påpeka kopplingen mellan nedskärningar av skatteförvaltningar 
och större risker för skattefusk och -smitning. Tack vare en utredning av den brittiska 
skatteexperten Richard Murphy för socialdemokratiska gruppen i europaparlamentet (i 
februari 2012) kunde vi visa ett belopp på skattefusk och -smitning som uppgår till 1 triljon 
euro om året. Siffran användes också av kommissionen vid slutet av året. Vi beställde en studie 
av Labour Research Department beträffande omfånget av förlust av arbeten i 
skatteförvaltningar, deras inverkan på insamling av skatt och exempel på hur storföretag 
betalar obetydliga skatter med hjälp av kryphål i lagen (skatteflykt). De första resultaten av 
forskningen, med utgång på svar från NEA:s medlemsförbund och tillgängligt material från 
skattemyndigheter, presenterades vid kommittémötet i oktober, när kampanjen lanserades för 
pressen den 7 november och slutligen vid styrelsemötet den 8 november. 
 

http://www.epsu.org/r/4


EPSU / FSESP / EGÖD # 36 
Verksamhetsberättelse 2012 

 

Kampanjen diskuterades vidare vid ett möte den 5 december, i Cypern på inbjudan av EPSU:s 
medlemsförbund PASYDY. Beslöts att de medverkande förbunden skulle hålla ett nationellt 
möte som betonar den europeiska dimensionen och lösningar på skattefusk mellan december 
2012 och juni 2013 före den internationella dagen för offentliga tjänster. En vecka för rättvisa 
skatter den 17-23 juni ska samordnas av EPSU. Kampanjen ska fortsätta fram till valet till 
europaparlamentet och EPSU:s kongress med regelbunden uppdatering. Kommittén noterade 
också kommissionens kommande handlingsplan mot skattefusk. EPSU ska utarbeta ett 
ställningstagande om planen och försöka påverka diskussionerna om den i europaparlamentet 
och i rådet. 

 
CCCTB direktivet: Kommittén hölls informerad om utvecklingen med förslaget till direktiv om 
en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (Common Consolidated Corporate Tax Base 
CCCTB). EPSU har försökt att påverka parlamentet att göra förslaget obligatoriskt och att 
inkludera en minimiskattesats på 25 % (genomsnittet i EU). Parlamentet röstade för en 
obligatorisk bolagsskattebas för gränsöverskridande företag, men inte för en gemensam 
bolagsskattebas. Förslaget ligger nu i händerna på rådet.  
 
Den årliga tillväxtöversikten 2012: Kommittén noterade EPSU:s uttalande den 2012-02-14 om 
den årliga tillväxtöversiktens förslag om modernisering av offentlig förvaltning – åter en 
historia om kopplingar som saknas och kommissionens svar (www.epsu.org/a/8442).  
 
EPSU:s ungdomsnätverk och mentorsystem: Rasa Sidlauskaite, LVPDS (Litauen), EPSU:s 
ungdomsnätverk, presenterade ungdomsmentorsystemet, som utgår från NEA:s 
kongressresolution, vid kommitténs möte i april. Beslöts att minst en ledamot från 
ungdomsnätverket skulle närvara vid NEA möten minst en gång om året, med ekonomiskt stöd 
från NEA:s budget vid behov. NEA:s agenda bör ta mer hänsyn till problem som tas upp av 
EPSU:s ungdomsnätverk (arbetslöshet, otrygg anställning). Faktumet att statssektorn har den 
lägsta frekvensen unga arbetstagare (under 35 år) jämfört med andra branscher i EPSU 
framhölls. 
 
Arbetsmiljöinspektörer  
En kartläggning av arbetsmiljöinspektörer i 15 länder i Europa i åtstramningstider gavs ut i juni. 
Studien genomfördes av Syndex med utgång från ett frågeformulär som fylldes i av NEA 
medlemmar och material från ILO (www.epsu.org/r/61). Samtidigt som 
arbetsmiljöinspektörers uppdrag vidgats, särskilt vad gäller icke deklarerad arbetskraft och ett 
större antal omstruktureringsfall, minskas deras resurser. I många länder inspekterar 
arbetsmiljöinspektörer inte arbetsplatser i offentliga sektorn, vilket kan vara ett problem i 
somliga länder där det saknas alternativa arrangemang. 
 
Korruption 
Den 30-31 oktober ägde ett möte rum i samarbete med Friedrich Ebert Stiftung och 
sydösteuropeiska regionen i Zagreb, Kroatien, det andra mötet om detta ämne. En rapport av 
David Hall, PSIRU, presenterades, som betonade de nära sambanden mellan korruption och 
privatisering (www.epsu.org/r/642).  
 

Kvinnlig representation på möten  
Baserad på medverkan i kommittémöten:  kvinnor 30 % - män 70 % 
  

http://www.epsu.org/a/8442
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Social dialog 

www.epsu.org/r/566  
Sociala dialogkommittén i statsförvaltningar (SDC CGA) hade 2 arbetsgruppsmöten (29 mars 
och 22 oktober) 2 plenarmöten  (22 juni och 12 december) samt en konferens i Prag (4-5 
oktober). Följande viktiga resultat noteras:  
 
Svar på EU-kommissionens grönbok om att omstrukturera och föregripa förändringar  
 
Svaret, som färdigställdes vid SDC CGA mötet den 29 mars, betonar omfattningen av lägre 
löner och färre jobb eller lönestopp i den offentliga sektorn, och brist på social dialog, 
uttrycker stöd för en rättslig EU ram om omstrukturering, som omfattar den offentliga sektorn, 
och baseras på fackliga rättigheter också på EU nivå, vad beträffar 
omstruktureringskonsekvenserna av EU:s ekonomiska styrning. Svaret skickades in den 30 
mars (www.epsu.org/a/8616). Uppföljning diskuterades med kommissionens tjänsteman herr 
Vasquez (GD EMPL) den 22 oktober. EPSU medverkade också i samverkan med EFS i 
diskussioner i parlamentet (resolution av spanska socialdemokratiska ledamoten Cercas) som 
uppmanade kommissionen att lägga fram en rättsakt om denna fråga. Tyvärr fokuserade 
rapportören endast på den privata sektorn. Kommissionen ska nu besvara parlamentets 
yrkande. 

 
Projekt finansierat av EU om statstjänstens profil och dragningskraft  
 
Resultaten av ett projekt  på ett år, som finansierades av EU (nov 2011-2012) var främst en 
utredning om drivkrafter och hinder mot en bra profil för statstjänsten, en konferens och att 
SDC CGA antog sitt första ramavtal om Kvalitetstjänster i statsförvaltningar” samt skriftligt 
material: 
 Avslutande projektkonferens, Prag, 4-5 oktober 2012: Konferensen organiserades av 

EUPAE/TUNED på inbjudan av tjeckiska inrikesdepartementet, med 85 företrädare för 
arbetsgivare och fackförbund i 24 EU länder, Ukraina och Turkiet. Biträdande tjeckiska 
ministern för offentlig förvaltning, EU-kommissionens biträdande generaldirektör för 
personalfrågor, OECD, Transparency International och akademiker från Polen, Tjeckien och 
Spanien medverkade. Det var en bra blandning akademiska presentationer, 
meningsutbyten om forskningsresultat i plenum och arbetsgruppsdiskussioner, med 
vittnesmål från yngre delegater från EPSU:s ungdomsnätverk, om varför de valt att arbeta i 
statsförvaltningen och deras förväntningar på ledningen och facket.  

 Ramavtal om kvalitetsförvaltningar: Avtalet, som utgår från forskningen och 
överläggningar vid konferensen, slutfördes vid SDC CGA:s arbetsgruppsmöte 22 oktober. 
Det har tre delar, med en ingress som erkänner att förverkligande av värderingar hos 
offentliga tjänster, som bl.a. definieras i EU:s stadga om grundläggande mänskliga 
rättigheter och FEUF protokoll 14 om SGI, är beroende av välbefinnande på arbetet, 
lämpliga resurser och en effektiv social dialog. Den andra delen är en lista över centrala 
värderingar och engagemang, bl.a. fackliga rättigheter, och den tredje delen möjliggör 
bevakning av genomförande av avtalet, vartannat år. NEA:s kommittémöte den 23 oktober 
rekommenderade styrelsen att anta avtalet, vilket godkändes den 8 november. Avtalet 
undertecknades i plenum i december och finns på EN, CZ, DE, SP, GR, RO, IT på 
www.epsu.org/a/9179. En mer användarvänlig version av avtalet finns som flygblad och 
affisch, också de på sju språk.  
 

http://www.epsu.org/r/566
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Löneskillnader mellan män och kvinnor: Efter TUNED/EUPAE:s uttalande om att minska 
skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner (december 2011) antogs en gemensam metodik 
för insamling av data. Dock har datainsamlingen gått långsamt eller varit ofullständig. Vid SDC 
CGA:s möte den 22 oktober bad TUNED om hjälp från en expert för att hjälpa oss samla in och 
analysera data.  

 
Arbetsgivarnas representativitet, EUPAE: Slovakien gick med i EUPAE, som nu består av  
arbetsgivare i 10 statsförvaltningar. Ungern och Slovenien förblir observatörer tills vidare.  
 
Informell social dialog: Det finns inte längre en informell social dialog med EUPAN. Beslutet 
fattades vid halvårsmötet i juni av EU-27 generaldirektörer för offentlig förvaltning, under 
ledning av det danska ordförandeskapet för EU, på förfrågan from den av EPSU ledda TUNED 
delegationen. Uttrycket informell social dialog ledde till förvirring med EU:s sociala 
dialogkommitté och har använts som svepskäl av somliga arbetsgivare att inte delta i den. 
TUNED gavs också tillfälle att rapportera till generaldirektörerna om verksamheten i SDC CGA 
vid GD-möten i juni och december (Nicosia, Cypern). TUNED hade ställt krav om 
ansvarsskyldighet och synbarhet för SDC CGA vid bägge möten 2012. 
 

Migrationspolitik 

www.epsu.org/r/551  
Det var tredje året för Euromeds projekt om offentliga tjänster av hög kvalitet och migranter, 
denna gång under ledning av CFDT Interco som sökt medel för ett EU projekt, under 
medverkan av rumänska medlemsförbundet SNLP/Publisind. En konferens ägde rum den 18-19 
september i Marseille, Frankrike med 50 deltagare från Frankrike, Italien, Spanien, Portugal 
och Rumänien, inklusive förtroendevalda som arbetar med invandringstjänster och sjukvård, 
centralt och lokalt, EU-kommissionen, ordförande för EUPAE (belgisk GD för federala offentliga 
tjänster, herr Leroy) och en representant från CIMADE, en franska NGO som hjälper 
invandrare. Kommunikén från konferensen (EN och FR), rapporten, (FR och EN) samt ett 
forskningsprojekt av Rafaella Greco Tonegutti, baserat på intervjuer av 300 anställda i 
migrations- och vårdtjänster (EN, FR, IT, PO, RO) finns på www.epsu.org/r/551. Stelios 
Tsiakkaros, CFDT Interco, rapporterade om projektet vid NEA:s kommittémöte i oktober. 
 

Kriminalvårdsnätverk  

www.epsu.org/a/8678  
Norska YS kriminalvårdförbund KY hade inbjudit det årliga mötet till Oslo den 12-13 april. 
Resultatet var ett uttalande: ”Åtstramning (i kriminalvården) är som salt i såret”, som 
inlämnades till EU:s justitieministerrådsmöte den 25 april (www.epsu.org/a/8678). Mötet 
beslöt också att utforska möjligheten att utarbeta EU normer för utbildning av 
kriminalvårdspersonal (eventuellt begränsat endast till kriminalvårdare). I juli besökte EPSU:s 
sekretariat kriminalvårdsanstalten Pentonville i London och höll ett möte med tjänstemän från 
den brittiska kriminalvårdsinspektionen för att diskutera ett strukturerat samarbete mellan 
EPSU och det europeiska nätverket för kriminalvårdsinspektörer via Europarådet. Besöket och 
mötet arrangerades av RCN. Ett besök på en kriminalvårdsanstalt i Bukarest ägde rum i 
samarbete med SNLP/Publisind. 
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Försvaret  

www.epsu.org/r/582  
EPSU:S försvarsnätverk, som startades (igen) i december 2011 för att diskutera 
omstrukturering, fackliga rättigheter, social dialog och privatisering, gjorde en kartläggning av 
medlemmar för att finslipa prioriteter med utgång från ett frågeformulär som utarbetats i 
samarbete med belgiska medlemsförbund. 
 

Ambassad och hushållspersonal  

www.epsu.org/r/645  
På Abvakabos och USF:S initiativ beslöt kommittémötet i april att starta ett nätverk i EPSU om 
personal på EU:s ambassader (antingen baserade i eller utanför EU) inklusive hushållspersonal, 
för att kunna samordna svar på de många fallen av överträdelser av arbetslagstiftning. Ett 
första möte organiserades på USF:s kontor den 24 oktober. Syftet är att i första hand finna 
rättsliga vägar att övervinna utmaningarna med diplomaters immunitet. I ett underlag som 
USF tagit fram föreslås en internationell skiljedomskommitté för att handskas med fall då 
arbetslagstiftning inte följs av ambassader. Ett andra möte planeras under våren 2013. När det 
juridiska expertutlåtandet erhållits och möjligheter fastställts planläggs aktioner i parlamentet. 
 
 
  

http://www.epsu.org/r/582
http://www.epsu.org/r/645


EPSU / FSESP / EGÖD # 40 
Verksamhetsberättelse 2012 

 

Avsnitt 9: Sociala tjänster och 
sjukvårdsfrågor  

http://www.epsu.org/r/2  
 
Fasta kommittén sammanträdde den 28 mars 2012 och den 23 oktober 2012 i Luxemburg. 
 
Två ärenden gällande EU lagstiftning var viktiga prioriteter för HSS medlemmar och stod högt 
på dagordningen för båda möten: 

 Arbetstidsdirektivet (2003/88/EC): regelbundna uppdateringar om det aktuella läget och 
utsikter för förhandlingarna med de branschöverskridande parterna på arbetsmarknaden 
beträffande en omarbetning av arbetstidsdirektivet diskuterades. Flera medlemsförbund 
är regelbundet involverade i EPSU:s rådgivande grupp. De hjälper att bredda vittnesmålen 
som utgör grunden för förhandlingsdelegationen genom att sammanföra välbeprövade 
modeller och avtal om jourtjänstgöring på arbetsplatsen, väntetid och 
kompensationsledighet på sjukvårdsinstitutioner och i sociala tjänster, i 
överensstämmelse med det aktuella direktivet och relevanta beslut av EU-domstolen, och 
eller att främja dem. Ett av målen är att stärka arbetsmiljöbestämmelserna i EU:s 
arbetstidslagstiftning. De deltog i att utarbeta förslag att anpassa den aktuella 
lagstiftningen i linje med EFS mandat. Under 2012 har EPSU fortsatt med regelbundna 
meningsutbyten om viktiga frågor och samordning av ställningstaganden med European 
Federation of Salaried Doctors (FEMS), som inleddes under 2011. 

 Erkännande av yrkeskvalifikationer: med utgång från svar på två samråd under 2011 
(www.epsu.org/a/7993), utarbetade EPSU ett ställningstagande som godkändes den 22 
maj 2012 (www.epsu.org/a/8744) som reaktion på de lagstiftningsförslag, som EU-
kommissionen utfärdat den 19 december 2011. Dokumentet har fungerat som underlag 
till ändringsförslag för europaparlamentets rapport och för möten med 
parlamentsledamöter i olika politiska grupper för att påverka IMCO:s rapport och 
yttranden från utskotten EMPL och ENVI. I juni 2012 kom vi, i likhet med 2011, överens 
om ett gemensamt ställningstagande mellan EPSU och HOSPEEM 
(www.epsu.org/a/8744). Vi har regelbundet haft ett meningsutbyte och påtryckningar 
med European Federation of Nursing Associations (EFN) och relevanta 
parlamentsledamöter. EPSU bidrog regelbundet till EFS brev till GD MARKT och de 
relevanta utskotten i europaparlamentet, som sammanfattar ställningstaganden från EFS, 
EPSU, ETUCE och Eurocadres och informerar om föreslag ändringar i europaparlamentets 
rapport (www.epsu.org/a/8956). Ett mål var att stötta gemensamma fackliga 
påtryckningar för en institutionaliserad roll för arbetsmarknadens parter vid uppföljning 
av det omarbetade direktivet, t.ex. med hänsyn till deras engagemang i att utarbeta 
delegerade akter som fastställer och uppdaterar kompetens, färdigheter, rollen för 
fortsatt yrkesutveckling, mm. 

 
Andra viktiga frågor på fasta kommitténs dagordning: 

 Uppföljning av EPSU:s europeiska vårdkonferens den 18-19 oktober 2011 i Bukarest inom 
ramen för projektet ”Europeisering av sjukvårdspolitik och sjukvårdssystem och 
gemensamma utmaningar för vårdarbetstagare - alternativ för fackförbund och den 
sociala dialogens roll” [Projekt 1]: 
o Presentationer och föredrag vid mötet (www.epsu.org/a/7364) och rapporten från 

konferensen (www.epsu.org/a/9010) gavs ut och viktiga punkter och förslag till 
rekommendationer diskuterades. 
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o Två studier som beställts av Dr. Rita Baeten, OSE, gavs ut i slutet av augusti 2012 och 
diskuterades i korthet vid fasta kommittén i oktober: 1) "Europeisering av nationella 
sjukvårdssystem – nationell inverkan och EU:s kodifiering av rättspraxis om rörlighet 
för patienter" (www.epsu.org/a/8993) och 2) “Nya instrument på EU nivå för mjuk 
styrning av sjukvårdssystem " (www.epsu.org/a/8998). 

o Studien "Opportunities och challenges related to cross border mobility och 
recruitment of the health sector workforce [Möjligheter och utmaningar beträffande 
gränsöverskridande rörlighet och rekrytering av vårdpersonal" (Professor Jane Hardy 
et al., University of Hertfordshire) gavs ut i september 2012 (www.epsu.org/a/8920). 
Sammanfattningen och rekommendationerna diskuterades vid ett möte den 23 
oktober 2012 och tillägg gjordes. Cirka 20 EPSU medlemmar bidrog till rapporten 
genom att fylla i ett frågeformulär som också behandlade facklig verksamhet och 
material att handskas med utmaningarna för invandrade vårdarbetstagare. Somliga 
kollegor hade också intervjuats och hjälpt till att identifiera andra experter om denna 
fråga.  

 Åldrande arbetskraft: förutom verksamheten i samband med sociala dialogen och 
förhandlingarna om ett gemensamt dokument med HOSPEEM (se nedan), utarbetade 
EPSU en lägesrapport som antogs i slutet av maj 2012 (www.epsu.org/a/8342). 

 Förstudie om att inrätta ett europeiskt branschråd om sysselsättning och kompetens för 
anställda inom sjukvård och omsorg [Projekt 2]: En lista med kriterier om möjligheter, 
risker och öppna frågeställningar till EPSU om detta initiativ presenterades först vid mötet 
på våren, uppdaterades och diskuterades igen vid höstens möte i syfte att vägleda EPSU:S 
medlemsförbund vid en bedömning av projektets resultat. Den slutliga rapporten för 
projektet överlämnades den 28 december 2012. Rekommendationerna ska diskuteras av 
fasta kommittén den 14 mars 2013. Eventuella nästa steg och frågor beträffande EPSU:s 
framtida politiska verksamhet utvärderas i samband med aktuella initiativ på EU nivå vad 
gäller yrkeskvalifikationer, kompetens och färdigheter. 

 

Arbetsgruppen sociala tjänster  

Arbetsgruppen sammanträdde den 29 mars 2012 och 24 oktober 2012 i Luxemburg. 
Viktiga frågor på dagordningen och verksamhet EPSU deltagit i noteras här. 

 PÅ båda möten berättade medlemsförbund om senaste nytt i respektive länder, särskilt 
problem och utmaningar beträffande privatisering av sociala tjänster av allmänt intresse 
(SSGI) (baserat på ett konkret exempel från Storbritannien vid första mötet) samt 
inverkan av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen, av åtstramningspolitiken på 
finansiering av SSGI, på tjänsternas kvalitet och på löner och arbetsvillkor för anställda i 
sociala tjänster. 

 Uppdatering gavs om politiska förfaranden och initiativ på EU nivå om utvecklingen av de 
rättsliga och kvalitetsramarna. EPSU:s ställningstaganden som sammanfattats i 
dokumentet “SSGI in the EU context – EPSU reflections, requests och recommendations” 
(www.epsu.org/a/7452) uppdaterades något. 

 Lagstiftningsförslagen om offentlig upphandling och tjänstekoncessioner och deras 
inverkan på SGI i Europa diskuterades i syfte att komma fram till samförstånd och en 
lobbystrategi. Detta vidarebefordrades till EPSU:s nätverk för offentliga tjänster och 
nätverket för hållbar utveckling vid offentlig upphandling. 

 PESSIS projektets begrepp och resultat (www.epsu.org/a/9070) [Projekt 3] presenterades. 
Det är en kartläggning av struktur och resultat av social dialog inom SSGI i 11 
medlemsstater. EPSU:s medlemsförbund inbjöds att medverka i faktainsamlingen. Den 
avslutande konferensen ägde rum den 22 juni 2012 (www.epsu.org/a/8822) och 
kommentarer om nationella rapporter utarbetas för närvarande. På båda möten förekom 
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ett meningsutbyte om möjligheter och risker för EPSU vad gäller initiativ från arbetsgivare 
i den sociala ekonomin och ideella sektorn om att (utförligt) på medel sikt låta sociala 
tjänster och socialarbete (NACE 87 och 88) omfattas av en europeisk branschvis social 
dialog. PESSIS presenterades också för den branschvisa sociala dialogkommittén för 
kommunala och regionala förvaltningar (12 september 2012) och vid ett möte med CEMR 
(5 december 2012). EPSU:s medverkan i projektet PESSIS vägleds av målsättning och 
mandat från EPSU:s kongress 2009 att omfatta anställda i vård och sociala tjänster såväl 
som social dialog och kollektivavtal i den offentliga och privata sektorn (där privat 
omfattar både utförare av ideellt slag och i den sociala ekonomin samt vinstdrivande och 
kommersiella företag av personliga sociala tjänster). 

 En session vid första mötet diskuterade initiativ från europeiska 
standardiseringskommittén om att utarbeta och anta tekniska specifikationer och normer 
på EU nivå inom sociala tjänster. De är inlemmade i en bredare ram med privatiserings- 
och marknadsorienteringsinitiativ från GD MARKT för den inre marknaden, som också 
gäller sjukvård och sociala tjänster. EPSU har börjat samordna ställningstaganden om 
standardisering av sjukvård med Standing Committee of European Doctors (CPME) och 
the Council of European Dentists (CED). 

 Vid andra mötet presenterades rapporten Care home versus home care? Which direction 
for care services in Europe? Eligibility for European Works Councils, som färdigställdes i 
september 2012 (www.epsu.org/a/8992), av forskaren (Dr. Jane Lethbridge, PSIRU). De 
senaste händelserna och eventuella strategier gentemot multinationella företag som 
verkar främst inom äldreomsorg, samt utsikter för europeiska företagsråd inom sociala 
tjänster diskuterades. 

 En session ägnades åt uppföljningen av EPSU:s bidrag till kommissionens samråd om 
personliga och hushållstjänster som lämnades in den 18 juli 2012 (www.epsu.org/a/8908). 
Kollegor diskuterade EPSU:s framtida roll och centrala synpunkter om detta initiativ. EPSU 
skulle vilja att EU-kommissionen sammanför det med politiska initiativ som inriktas på 
arbetsvillkor och -kvalitet inom branschen SSGI. 

 

Social dialog 

www.epsu.org/r/20  
I enlighet främst med arbetsplanen 2011-2013 sammanträdde sociala dialogkommittén för 
sjukhusbranschen fem gånger under 2012 (3 arbetsgrupper, 2 plenarmöten) i Bryssel. De 
viktigaste frågorna omfattade omarbetningen av direktivet om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (2005/36/EC) och uppföljning av direktivet om förebyggande av skador på 
grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården (2010/32/EU). EPSU och HOSPEEM 
förhandlade om ett dokument som ska vägleda och inspirera nationella arrangemang och avtal 
för att bättre handskas med en rad utmaningar av den allt äldre arbetskraften inom vården, 
och otillräcklig rekrytering av ungdomar till vårdyrken. De reagerade också och engagerade sig 
i diverse initiativ beträffande vårdarbetskraften (se nedan). 
 
Central verksamhet och resultat under 2012 noteras nedan: 
Den 15 juni 2012 godkände de branschvisa arbetsmarknadsparterna inom hälso- och 
sjukvården ett gemensamt svar på EU-kommissionens förslag från december 2011 att 
omarbeta direktivet om yrkeskvalifikationer (www.epsu.org/a/8744) och därefter utövade de 
gemensamt påtryckningar om frågor av gemensamt intresse på europaparlamentsledamöter. 
 
HOSPEEM och EPSU tog fram en vägledning och samlade exempel på god praxis om att 
hantera de olika utmaningarna i samband med en allt äldre arbetskraft inom hälso- och 
sjukvården. Förhandlingar ägde rum i en redaktionsgrupp som sammanträdde fem gånger 
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(www.epsu.org/a/9322) och fick hjälp av ett tekniskt seminarium som hölls den 27 april 2012. 
HOSPEEM och EPSU räknar med att godkänna dokumentet i början av 2013. 
 
EPSU och HOSPEEM har gett ut en gemensam rapport om hur deras beteenderegler om etiskt 
gränsöverskridande rekrytering och behållning av personal från 2008 ska användas och 
verkställas (www.epsu.org/a/8893), med utgång från en kartläggning som började i december 
2011. EPSU inledde ett meningsutbyte med en nederländsk NGO WEMOS, om att hjälpa till att 
främja detta instrument och syftet med etisk gränsöverskridande rekrytering, inom ramen för 
WEMOS projekt ‘Vårdanställda för alla och alla för vårdanställda’. 
(www.wemos.nl/Eng/wemos_projects_human_resources_for_health.htm) 
 
I januari gick EPSU och HOSPEEM samman med Joint Action on Health Workforce Planning som 
samarbetspartner (www.efnweb.be/?page_id=3058). Verksamheten inleds 2013 och drivs 
gemensamt av GD SANCO och ett antal medlemsstater. 
 
I september kom de två organisationerna överens om ett gemensamt uttalande om 
handlingsplanen för EU:s vårdarbetskraft (www.epsu.org/a/8994). Frågor av gemensamt 
intresse för arbetsmarknadens parter och för EU-kommissionen identifierades, såsom åtgärder 
att förbättra rekrytering och behållning och gränsöverskridande rörlighet för yrkesutbildad 
personal inom vården. 
 
I september började HOSPEEM och EPSU också ett projekt att stödja och främja genomförande 
av direktiv 2010/32/EU om förebyggande av skador på grund av vassa instrument 
(www.epsu.org/r/629) [Projekt 4]. Det omfattar en lägesrapport om genomförandet av 
direktivet (www.epsu.org/r/426), en överläggning om svårigheter som uppstått och 
prestationer och en granskning av den roll som spelats av EPSU:s medlemsförbund vid 
införlivning av denna viktiga EU lagstiftning om arbetsmiljö. En kartläggning av EPSU:s 
medlemsförbund och HOSPEEM:s medlemmar (www.epsu.org/a/9154) inleddes i december 
2012. Vid styrgruppens möte den 16 oktober 2012 påbörjades förberedelser för tre regionala 
seminarier i Dublin, Rom och Wien under första halvåret 2013 och en avslutningskonferens i 
Barcelona den 20 juni 2013. 
 
EPSU och HOSPEEM var projekt partners vid förstudien om att inrätta ett europeiskt 
branschråd om sysselsättning och kompetens för anställda inom sjukvård och sociala tjänster 
(www.ehma.org/index.php?q=node/978) [Projekt 2]. Efter två presentationer om konceptet 
och de första resultaten i februari och september 2012, presenterades kriterier för att bedöma 
resultatet och för att ge vägledning om eventuella nästa steg ur ett EU perspektiv för 
arbetsmarknadens parter för EPSU:s medlemsförbund och HOSPEEM:s medlemmar vid 
plenarmötet den 10 december 2012. 
 
Kvinnlig representation 
Möte Datum Deltagare Kvinnor Män 

Fasta kommittén 28.3.12 36 29 (81%) 7 (19%) 

Fasta kommittén 23.10.12 42 29 (69%) 13 (31%) 

Arbetsgruppen sociala tjänster 29.3.12 22 22 (73%) 6 (27%) 

Arbetsgruppen sociala tjänster 24.10.12 36 26 (72%) 10 (28%) 

Branschvis social dialogkommitté 5 möten 98 66 (67%) 32 (33%) 
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Avsnitt 10: Avtalspolitik och information 

Avtalspolitik och -Information 
Trycket på offentliganställdas kollektivförhandlingsarrangemang och löner och villkor 
fortsätter i många länder i Europa, och de var föremål för åtstramningsåtgärder som förordas 
av EU:S institutioner. Vår avtalsverksamhet omfattade både rapporter om nationell utveckling 
och om konsekvenserna av ekonomisk styrning för löner, lönebildning och avtalsförhandlingar. 
I början av året gav vi ut en uppdaterad version av utredningen Wrong Target 
(www.epsu.org/a/8828). Den togs ursprungligen fram i slutet av 2010 och täcker åtta länder 
där löner skurits ned. Uppdateringen tar hänsyn till vad som sedan hänt i dessa länder, samt 
detaljer om lönesänkningar i ytterligare två länder, Portugal och Tjeckien. 
 
Regelbundna rapporter i epsucob@NEWS 
Vårt elektroniska nyhetsbrev, epsucob@NEWS, (www.epsu.org/r/121) skickades ut 20 gånger 
under året och täcker utvecklingen av löner och villkor i offentliga tjänster, och fortsätter att 
återspegla den mycket svåra miljön för förhandlare i de flesta länder i Europa. 

Avtalskonferens 13-14 december 2012, Bryssel 

Inverkan av krisen, åtstramningsåtgärder och ekonomisk styrning var de stora teman i 
avtalskonferensen (www.epsu.org/a/9166), den första sedan 2010. Talarna inkluderade 
Ronald Janssen, EFS, Stefan Clauwaert, ETUI och två forskare från Storbritannien som 
samordnar olika europeiska projekt som studerar inverkan av åtstramningsåtgärder på löner 
och social dialog i offentliga tjänster – Damian Grimshaw (Manchester University) och Stephen 
Bach (King’s College, London). Vår utvärdering av den europeiska branschvisa sociala dialogen 
med en inledning av Ramón Peña-Casas, OSE, som ombetts att arbeta med utvärderingen, 
diskuterades också.  
 
Konferensens tre workshops täckte nationell samordning av avtalsförhandlingar, outsourcing, 
och lika lön. En avslutande session gav deltagarna tillfälle att diskutera avtalsverksamheten 
sedan kongressen 2009 och centrala frågor för avtalsmotionen till nästa kongress 2014. 110 
deltagare från 23 länder medverkade, och medel från EU-kommissionen gav oss tillfälle att 
sponsra 60 deltagare från Central- och Östeuropa. Tyvärr vändes trenden för ökad medverkan 
av kvinnliga delegater, och det ska få högre prioritet vid förberedelser för framtida 
avtalskonferenser. 

Avtalsseminarium 23-25 maj 2012, Elewijt 

Ett seminarium på två dagar (http://fc.runo.se/~jel/epsu_ecb_2012/) organiserades på 
fackföreningsskolan Elewijt nära Bryssel med hjälp av ETUI. Talarna inkluderade Luca Visentini 
och Ronald Janssen från EFS och Bart Samyn, biträdande generalsekreterare för den nya 
fackliga federationen industriAll. Mötet diskuterade inverkan av ekonomisk styrning, nya EFS 
initiativ om samordning av avtalsförhandlingar och bakgrunden till de gemensamma krav som 
utarbetats i industriAll och dess föregångare. Antalet deltagare var något otillfredsställande, 
med endast 18 personer från 14 länder, och frågan om vi ska inrätta ett nätverk för 
avtalsförhandlingar uppsköts till en framtida diskussion.  
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Regionala initiativ 
Representanter för energiförbund från f.d. Jugoslavien sammanträdde i Ljubljana den 25 och 
26 januari för att diskutera gemensamma frågor och utmaningar med avtalsförhandlingar. Det 
var det första mötet av sitt slag, och deltagarna beslutade att försöka träffas igen mot slutet av 
året och att också hålla kontakten mellan möten. Inga fler möten har ägt rum med 
energiförbunden i Central- och Västeuropa sedan december 2011 och det återstår att se om 
medlemsförbund i regionen vill förnya sitt samarbete om avtalsförhandlingar.  
 
EFS 
EPSU fortsätter att medverka aktivt i EFS avtalskommitté (två möten och en sommarskola) och 
gick också med i den nya projektgruppen för avtalsförhandlingar (två möten) som etablerades 
för att studera nya utmaningar med samordning med hänsyn till den europeiska 
planeringsterminen och ekonomisk styrning. 
 
Länkar 
Huvudsidan för avtalsförhandlingar på webbsidan http://www.epsu.org/r/87 
 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
epsucob@NEWS by sector 

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

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

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

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

 Jämställdhet http://www.epsu.org/cob/329 
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Avsnitt 11: Central- och Östeuropa  

www.epsu.org/r/544  
 

Centraleuropa 

Valkretsen Centraleuropa och västra Balkan (CEWB) omfattar 10 länder (Bosnien-Hercegovina, 
Kroatien, Tjeckien, Ungern, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien, Slovakien och 
Slovenien) med över 60 medlemsförbund och cirka 400 000 fakturerade medlemmar. 2012 
lyckades vi återigen att få med en ny organisation i valkretsen (Firefighters’ Trade Union of 
Serbia).  
 
Det största problemet under 2012 har utan tvivel varit den globala ekonomiska och finansiella 
krisen, vars inverkan fortsätter att ha lika destruktiva konsekvenser här som i andra delar av 
Europa. Många förbund lyckades mobilisera medlemmar mot arbetsgivare och regeringar som 
utnyttjar krisen för att skära ned sysselsättning, minska löner och krossa kollektivavtal. EPSU 
har stött dessa aktioner, t.ex. genom att uttrycka solidaritet med de kroatiska kollegornas kamp 
för att få respekt för fackliga rättigheter, avtalsförhandlingar och social dialog. Protesten 
skickades till kroatiska regeringen och till presidenten, och vi betonade att det inte är 
godtagbart för en regering att ensidigt besluta att ändra ett kollektivavtal och att regeringen 
inte engagerar sig i en ordentlig social dialog.  
 
Fyra av valkretsens 10 länder tillhör redan Europeiska unionen: Tjeckien, Ungern, Slovakien 
och Slovenien. De sex andra befinner sig på olika steg vad gäller medlemskap i EU (Kroatien blir 
ny medlemsstat i EU 2013, Makedonien, Montenegro och Serbien är kandidatländer, Bosnien 
och Hercegovina och Kosovo är potentiella kandidatländer). 
 
Läget i dessa länder är mer komplicerat då de måste genomföra enorma omstruktureringar för 
att motsvara medlemskapskriterierna. Inverkan av de ekonomiska och sociala reformerna på 
medborgarna och offentliganställda varierar beroende på den lokala situationen, men rent 
allmänt är det mycket svårt. Somliga länder har ännu fler problem. Kosovo erkänns fortfarande 
inte av Serbien eller fem av EU:s medlemsstater, medan Bosnien och Hercegovina ännu håller 
på att anta en författning. Serbien försöker etablera internationellt godtagbara gränser 
(Kosovo, Republika Srpska) och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien inväntar att dess 
nationella identitet och namn ska erkännas. 
 
VALKRETSMÖTE  
Mötet med CEWB fokuserade på inverkan av den globala ekonomiska och finansiella krisen på 
regionen, och på fackliga reaktioner, alternativ och gemensamma aktioner. Ett seminarium om 
den finansiella och ekonomiska krisen hölls direkt efter mötet.  
 
Sammanfattning och rekommendationer från CEWB:s 15:e valkretsmöte  

 Landrapporter visade att inverkan av den globala finansiella och ekonomiska krisen 
fortsätter att väga tungt över regionen. Ett stort problem är otillräcklig social dialog 
mellan fackförbund och arbetsgivare. Medlemsförbund borde samordna sin verksamhet 
mer sins emellan, nationellt och internationellt.  

 Medlemsförbund bör utnyttja tillfällen att medverka i EPSU:s stadgeenliga och andra 
organ och verksamheter för att regelbundet informeras och påverka EPSU:s arbete i 
riktning mot deras behov.  

http://www.epsu.org/r/544


EPSU / FSESP / EGÖD # 47 
Verksamhetsberättelse 2012 

 

 Stöd från EPSU för verksamheten uppskattas av medlemsförbund (t.ex. genom EPSU:s 
regionala projekt, EPSU:s regionalkontor i Prag, EPSU:s protestskrivelser till regeringar och 
arbetsgivare, osv.). 

 
EPSU arrangerar med ekonomiskt stöd från Friedrich Ebert Stiftung (FES) regelbundna 
energirundabordsmöten för medlemsförbund från länderna i sydösteuropeiska 
energigemenskapen för att fundera på konsekvenserna av energigemenskapen för 
arbetstagare, fackliga organisationer och ekonomin, stödja genomförandet av 
samförståndspromemorian om de sociala aspekterna av energifördraget för Sydösteuropa, 
stödja energiförbundens engagemang i nationell och europeisk social dialog, byta erfarenheter 
om avtalsförhandlingar, privatisering, facklig organisering, mm. Den här gången hölls 
energirundabordsmötet i Bosnien-Hercegovina den 4-5 september 2012.  
 
En vattenkonferens organiserades i Slovakien den 23-25 maj 2012 till stöd för kampanjen 
”Vatten är en mänsklig rättighet” med hjälp av FES.  
 
Som svar på en hög korruptionsnivå i regionen inleddes ett nytt projekt 2011 om att bekämpa 
korruption i den offentliga sektorn, också det i samarbete med FES (regionalkontor för 
Sydösteuropa i Belgrad). Det första seminariet hölls i Serbien den 22-23 november 2011. 
Uppföljningen var ett gemensamt EPSU/FES seminarium om att bekämpa korruption i den 
offentliga sektorn för medlemsförbund i länder i västra Balkan, som hölls i Zagreb, Kroatien, 
den 29-30 oktober 2012. 
 
Jämställdhet  
Sammanlagt medverkade 2012 i EPSU:s aktiviteter i regionen CEWB 221 personer med 164 
män och 57 kvinnor. Vi hade balans mellan män och kvinnor bland ombuden på PSI:s kongress 
och vi håller kvar denna balans i vår representation i EPSU:s stadgeenliga organ.  
 

Nordöstra Europa 

Valkretsen nordöstra Europa består av fyra medlemsstater i EU – Estland, Lettland, Litauen, 
Polen – och fyra grannskapsländer – Armenien, Vitryssland, Georgien och Ukraina. I de flesta 
länder i valkretsen angrep regeringarna arbetstagarrättigheter, och de flesta fortsatte att 
skärpa den monetära och finanspolitiken, inklusive de som svarade på lånekrav från 
Internationella valutafonden.  
 
Läget på arbetsmarknaden fortsätter att försämras med ökad arbetslöshet. Deltidsjobb och 
”administrativ ledighet” används fortfarande som medel att minska arbetslöshet, och 
samtidigt arbetstagarnas intäkter. I Ukraina förvärras situationen pga. obetalda löner. Ojämlika 
löner växer. Allt detta äger rum mot en bakgrund av stigande priser för baslivsmedel och högre 
hyror och kostnader för kommunala tjänster. Resultatet är att antalet fattiga ökar i de flesta 
länder.  
 
Skärpta statsfinanser och hög inflation har lett till en reell sänkning av finansiering av sociala 
program, offentlig upphandling och offentliganställdas löner. Det finns exempel i regionen av 
överträdelser mot principer och funktionssätt för partnerskap på arbetsmarknaden och 
ensidiga omarbetningar som arbetsgivarna gjort av kollektivavtal, minskade förmåner och 
incitamentbetalningar, samt ökat motstånd från arbetsgivarna när nya kollektivavtal 
förhandlas. Fackliga aktiva har också råkat ut för påtryckningar. Dock lyckades de flesta 
medlemsförbund att förhindra allvarliga försämringar av grundläggande arbetstagarrättigheter 
och -intressen. 
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EPSU:s och PSI:s medlemsförbund i Armenien, Vitryssland, Georgien och Ukraina deltog aktivt i 
gemensamma fackliga kampanjer för att få upp minimilöner och minimipensioner till samma 
nivå som existensminimum (minimum för en konsumentbudget). De krävde också högre 
grundavdrag på skatten för lång- och medelinkomsttagare i linje med de högre 
levnadskostnaderna samt en övergång till en progressive beskattning av medborgarnas 
inkomster. 
 
Alla fackföreningar i valkretsen stödde den globala stadgan för offentliga tjänster av hög 
kvalitet, och vidtog åtgärder för att säkra erkännande för alla medborgares rätt till offentliga 
tjänster, att dessa är allmänna och tillgängliga oavsett sociala och ekonomiska villkor.  
  
Projekt 
Projekt som finansieras av externa medel spelade en oumbärlig roll till stöd för EPSU:s 
medlemsförbund på delregional och nationell nivå. Workshopsdeltagarna höll med om att 
projekten lyfter fackets roll, stärker dem som organisationer, och hjälper genomdriva PSI:s och 
EPSU:s politik till försvar för fackliga och arbetstagarrättigheter. En lista över verksamheten 
som organiserades i valkretsen under 2012 bifogas till denna rapport. 
 
Jämställdhet  
Balans mellan kvinnor och män observerades vid workshops. I allmänhet är det varje år fler 
kvinnor än män (55 %-60 %) som deltar i valkretsens workshops. 
 

Sydösteuropa  

Valkretsen Sydösteuropa omfattar två medlemsstater i EU, Bulgarien och Rumänien, ett 
kandidatland, Turkiet, ett grannskapsland Moldavien, Albanien (vars ansökan till EU förkastats) 
och Azerbajdzjan.  
 
I Turkiet antogs en ny lag om fackföreningar i statstjänsten i 2012, vilket ledde till den första 
kollektiva avtalsförhandlingen i branschen. Icke desto mindre fattades det slutgiltiga beslutet 
genom obligatorisk skiljedom och kraftig kritik från offentliganställdas förbund. Lagen räcker 
inte till för EU:s och ILO:S normer. 
 
Kränkningar av mänskliga och fackliga rättigheter i Turkiet fortsätter vara ett stort 
orosmoment. Under perioden februari-juni 2012, häktades 81 medlemmar i 
centralorganisationen KESK pga. facklig verksamhet, bl.a. fackliga ledare, medicine studerande 
och vanliga medlemmar. Offentliga uttalanden, där de beskrevs som ”medlemmar av 
terroristorganisationer, separatistiska fackföreningsmedlemmar” samtidigt som deras och 
fackföreningarnas verksamhet inriktades på att kämpa mot privatisering, avreglering, otrygg 
arbete och ”flexibel” sysselsättning som används allt mer i Turkiet under senare år.  
 
I Rumänien var den mest tryckande frågan reformerna av offentliga sektorn, vilket fokuserar 
på privatisering av stora statsägda företag och omstrukturering av transport och energibolag, 
som i Bulgarien. Vad gäller arbetsnormer och fackliga rättigheter finns det restriktioner för att 
registrera fackföreningar. Regler om skiljedom följer inte helt ILO:s normer och det finns inga 
sanktioner för kränkning av föreningsfriheten. 
 
I Albanien är fackföreningsrörelsens uppgift ännu svårare på grund av bristande enighet i 
rörelsen, särskilt med hänsyn till minskade offentliga utgifter och allt sämre levnadsvillkor. 
EPSU:s och PSI:s styrelser beslöt att för tillfället suspendera samarbetet med anslutna 
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fackföreningar från Albanien, då organisationernas legitimitet och deras ledarskap är föremål 
för en pågående konflikt, med undantag för en fackförening.  
 
I enlighet med beslut på 15:e valkretsmötet i sydösteuropeiska valkretsen fokuserade 
aktiviteterna som organiserades av EPSU på regionala möten av allmänt intresse - 
Regionalkonferens om den ekonomiska och finansiella krisen, 5 maj 2012, regionala 
branschkonferenser– Regionalkonferens för fackföreningar i kommun- och statsförvaltningar, 
9-10 oktober 2012, och även på landbaserade projekt som efterfrågats av medlemsförbund i 
regionen. 
  
I  budgeten 2012 ingick också en gemensam Konferens om utvandring av vårdanställda i vilken 
vårdförbund från Bulgarien och Rumänien medverkade.  

 
Projektet om att Stärka facklig medverkan i social dialog i Moldavien, som inleddes 2011, i 
samarbete med FNV Abvakabo, fortsatte under 2012 med ett planeringsmöte för kampanjen 
(13-14 juni), verkställande av branschkampanjer om social dialog och avtalsförhandlingar 
(september-december), forum för social dialog (30-31 oktober), utvärdering av kampanjer (19-
20 november) och utvärdering av projektet (13-14 december). 
 
PSI/LO-TCO:s projekt “Omstrukturering av den offentliga sektorn och anständigt arbete i 
Turkiet” fortsatte under året med rekryteringskampanjer, en workshop för att utarbeta 
utbildningsprogram och -material för förtroendevalda, utredning om otryggt arbete, tre möten 
med ledningskommittén för projektet och besök hos fackföreningar, och ett möte för att 
utvärdera projektet. 

Valkretsmöte  

Valkretsmötet ägde rum i Bukarest den 4-5 maj 2012. Deltagarna redogjorde för utvecklingen i 
olika länder, särskilt vad gäller fackliga rättigheter, avtalsförhandlingar och social dialog. Övriga 
viktiga frågor på agendan inkluderade regional verksamhet och projekt, EPSU:s prioriteter och 
arbetsplan för 2012, förberedelser för PSI:s kongress och medverkan i EPSU:s organ. 
 

Jämställdhet och ungdomar  
Enligt EPSU/PSI:s politik om rättvisa är ett viktigt kriterium för medverkan i aktiviteter i 
regionen att ha rättvis representation av kvinnor och ungdomar. I somliga fall var det svårt att 
nå en balans, t.ex. i det turkiska projektet, där kvinnorna endast utgjorde sammanlagt 17 % av 
deltagarna. Rättvis medverkan för kvinnor fortsätter att vara ett viktigt mål när framtida 
aktiviteter organiseras.  
 
Unga fackföreningsmedlemmar har särskilt uppmärksammats. De är väl representerade i den 
allmänna verksamheten och ett särskilt sommarseminarium ägnades deras problem i 
Azerbajdzjan. Vi fortsätter att sikta på rättvis medverkan för ungdomar i regionens aktiviteter.  
 
 

Ryssland och Centralasien 

Storleken på reformerna i de flesta länderna i regionen var utan motstycke, och hade en 
kraftig inverkan på den ekonomiska och sociala situationen. offentliganställda har upplevt 
omstrukturering av sjukvårdsinstitutioner, strandade förhandlingar om ett nytt kollektivavtal i 
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energibranschen, försök att liberalisera arbetslagstiftning och att införa olika former av otrygg 
anställning.  
 
Offentliganställdas löner uppgår till knappt 60 % av genomsnittliga månadslöner i regionen. De 
låga lönerna i den offentliga sektorn har lett till hög utvandring, särskilt från sjukvården i 
Centralasien, där ett svårartat underskott av personal påverkar både tillgång till sjukvård och 
kvaliteten, på grund av att ett otillräckligt antal yrkesutbildad personal stannat kvar för att 
arbeta i sina hemländer. Energiarbetstagare krävde bättre löner och arbetsvillkor i den ryska 
elindustrin vid en protest den 15 november 2012 och EPSU stödde aktionen med ett 
solidaritetsbrev. 
 
Social dialog har blivit viktigare än någonsin under de senaste åren. Regeringar låtsas att de 
förhandlar, samtidigt som besluten fattats långt innan diskussioner inleds. Det finns försök att 
anta nya lagar som begränsar arbetstagares rättigheter och undergräver fackets roll 
(Kirgizistan). Anslutna sjukvårdsförbund deltar aktivt i nationella trepartskommittéer som 
prövar de federala budgetarna, och de har begärt betydligt mer ekonomiska resurser, som 
ligger på mellan 2,5 % till 3,7 % av BNP, under gränsen på 5 %-6 % som 
Världshälsoorganisationen anser adekvat för en effektiv sjukvård. 

Valkretsmöte  

Rapport och dokument på www.epsu.org/a/8254  
 
Läget i Ryssland och Centralasien diskuterades vid valkretsmötet den 4-5 april 2012 i Moskva, 
Ryssland, och därefter hölls ett möte för anslutna vårdförbund. Valkretsmötet antog ett 
uttalande om läget i Kirgizistan, med protest mot försöken att erodera arbetstagares och 
fackliga rättigheter som kraftigt begränsar möjligheter att förhandla kollektivt och att strejka, 
undergräver skyddet för utsatta grupper arbetstagare och arbetarskyddssystemet. 
 
Deltagarna koncentrerade sig på medlemsförbundens aktiviteter sedan den ekonomiska och 
finansiella krisen, senaste politiska och ekonomiska företeelser, fackliga rättigheter, 
medlemskap i Världshandelsorganisationen för länder i regionen och konsekvenserna för 
offentliga tjänster.  
 
Förslagen som utformades på valkretsmötet var grunden för verksamhet under kommande 
året, och omfattar ett regionalt möte för vårdförbund, ett seminarium om organisering i den 
privata sektorn för anslutna vårdförbund och workshops för ungdomar. Fackförbunden ska 
också medverka i EPSU:s stadgeenliga organ och fasta kommittéer och i aktiviteter och 
kampanjer på europeisk nivå.  
 
De viktigaste ståndpunkterna och rekommendationerna från valkretsmötet inkluderar: 

 stöd och uppskattning för det delregionala kontorets verksamhet i Moskva  

 ett engagemang att fortsätta med projektverksamhet bland medlemsförbund då det för 
somliga är den enda möjligheten att organisera utbildningar (särskilt i Tadjzikistan och 
Kirgizistan med hänsyn till den ekonomiska situationen i dessa länder)   

 överenskommelse att nominera representanter till EPSU:s nätverk för ungdomar från alla 
länder i RCA (alla bad om tolkning till ryska)  

 bekymmer uttrycktes om förhållandet mellan delregionen RCA och PSI, och underströk att 
det inte längre finns PSI dokument på ryska  

 en uppmaning att återinkalla kommittén om samgåendet mellan PSI Europa och EPSU  

http://www.epsu.org/a/8254
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 en vädjan att börja diskussioner om att omforma PSI/EPSU:S valkretsar i Central- och 
Östeuropa då de inte är logiskt sammansatta  

 ett förslag om att inkludera ryska som officiellt PSI språk i stadgeförslaget, samt några 
andra förslag  

 en anmodan att omarbeta de fasta kommittéernas dagordningar och låta frågor om 
Central- och Östeuropa ingå  

 stöd för att köpa en fastighet för EPSU:s huvudkontor i stället för att hyra lokaler  
 
Anslutna regionala vårdförbund sammanträdde och diskuterade läget och de största 
utmaningarna som vårdförbund i Ryssland och Centralasien brottas med, och föreslog en 
regional sjukvårdsstadga som ska omfatta: 

 Bättre tillgång till vård genom att öka de ekonomiska medlen  

 Sjukvårdens infrastruktur  

 Frågor beträffande vårdpersonal (fördelning av personal mellan städer och landsbygd) 

 Att rekrytera och behålla personal, inklusive utvandring  

 Erkännande av sjukvården i RCA länder: löner, arbetsvillkor, partsförhållandet, social 
dialog  

 PSI:s och EPSU:s vårdpolitik diskuterades i syfte att integrera vårdprioriteringar i 
delregionen i EPSU/PSI:s verksamhet. 

 
Jämställdhet  
 
I linje with med EPSU/PSI:s jämställdhetspolitik har ett av de främsta kriterierna för medverkan 
i aktiviteterna i regionen varit rättvis representation för kvinnor, vilket ska fortsätta att utgöra 
ett viktigt kriterium när framtida aktiviteter organiseras i regionen. 
 
Aktiviteterna som organiserades i valkretsen under 2012 återfinns på lista över möten som 
bifogas denna verksamhetsberättelse. Mer information om arbetet i Ryssland och Centralasien 
kan erhållas från sekretariatet. 
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Lista över de viktigaste dokument som 
utarbetats eller antagits under 2012 

http://www.epsu.org/r/421 
 
LRG 

 Framework of action for local and regional government, December 2012 (EN/FR/DE) 

 Well-being and Sustainable Workplaces, EPSU/CEMR project, December 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS) 

 Lifelong learning, training and skills development, EPSU/CEMR project, October 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS)  

 Recruitment and retention (with special focus on youth and elderly employment), 
EPSU/CEMR project, October 2012 (EN/FR/DE/ES/CS)  

 Migration and mobility within local and regional government, EPSU/CEMR project, 
October 2012 (EN/FR/DE/ES/CS)  

 Equality, diversity and non-discrimination (gender), EPSU/CEMR project, October 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS)  

 Funding of Local and Regional Government: Key challenges, solutions to growth and 
alternatives, EPSU/CEMR project, October 2012 (EN)  

 Re-municipalising municipal services in Europe, a PSIRU report for EPSU, May 2012 
(EN/RU) 

 EPSU-ETUI Firefighters Brochure 2012: "Firefighters: feeling the heat" April 2012 (EN) 

 CEMR-EPSU JOINT RESPONSE to the European Commission’s Green Paper COM (2012) 7 
final Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? 
(EN/FR/DE) 
 

HSS 

 EPSU Report "Europeanization of national health systems - National impact and EU 
codification of the patient mobility case law", OSE, September 2012 (EN) 

 EPSU Report on emerging EU level instruments for soft health systems governance, OSE, 
September 2012 (EN) 

 PESSIS - Promoting employers’ social services in social dialogue, European Report, Jane 
Lethbridge, September 2012 (EN) 

 Joint EPSU-HOSPEEM Statement on the Action Plan for the EU Health Workforce, 
September 2012 (EN/FR/DE) 

 EPSU Report "Eligibility for European Works Councils in the social care sector", PSIRU/Jane 
Lethbridge, September 2012 (EN)  

 EPSU European Health Conference Report, August 2012 (EN/RU) 

 Study and report “Opportunities and challenges related to cross border mobility and 
recruitment of the health sector workforce", University of Hertfordshire, August 2012 
(EN), with Executive Summary and Recommendations (EN/FR/DE/BG/CZ/ES/IT/RO/RU/SV) 

 EPSU’ contribution to an EC consultation on personal and househould services, July 2012 
(EN) 

 Joint EPSU-HOSPEEM report on the use and implementation of the EPSU-HOSPEEM Code 
of Conduct on Ethical Cross-border Recruitment and Retention, June 2012 (EN) 

 EPSU reply to EC proposal to revise Directive 2005/36/EC on the recognition of 
professional qualifications, May 2012 (EN/FR/DE/ES/SV) 

http://www.epsu.org/r/421
http://www.epsu.org/a/9193
http://www.epsu.org/a/9194
http://www.epsu.org/a/9034
http://www.epsu.org/a/9033
http://www.epsu.org/a/9032
http://www.epsu.org/a/9031
http://www.epsu.org/a/8449
http://www.epsu.org/a/8449
http://www.epsu.org/a/8683
http://www.epsu.org/a/8619
http://www.epsu.org/a/8763
http://www.epsu.org/a/8763
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8998
http://www.epsu.org/a/9070
http://www.epsu.org/a/8994
http://www.epsu.org/a/8992
http://www.epsu.org/a/9010
http://www.epsu.org/a/8920
http://www.epsu.org/a/8920
http://www.epsu.org/a/8908
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8744
http://www.epsu.org/a/8744
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 EPSU Position Paper how to address the challenges of an ageing workforce, May 2012 
(EN/FR/DE) 

 
GEC 

 Transnational company agreement on Equality, European Agreement on Professional 
Equality between women and men, GdF Suez Group - June 2012 

 
NEA 

 European framework-agreement EUPAE/TUNED for a quality service in Central 
Government Administrations, December 2012 (EN/FR/DE/ES/IT/RO/CZ/EL) 

 Research report on the Image and Attractivity of Central Government Administrations, 
December 2012 (EN/FR/ES/CZ) 

 SURVEY REPORT AND RESULTS - Receiving migrants: a public sector worker perspective in 
the EuroMed region, December 2012 (EN/FR/IT) 

 Dealing with corruption and state capture in Europe, October 2012 (EN) 

 Report of the Euromed Project on Migration and Public Services final conference, 
September 2012 (EN/FR) 

 EPSU mapping report on Labour Inspection Services in 15 European countries , by Syndex, 
June 2012 (EN) 

 EPSU prison network statement Effects of austerity on prisons are like salt on an open 
wound, 25 April 2012 (EN/FR/ES) 

 SDC CGA response to EC Green Paper on restructuring and anticipation of changes, 30 
March (EN/FR) 

 EPSU response to EC Green Paper on restructuring and anticipation of changes, 30 march 
2012 

 2012 Annual Growth Survey’s proposals for the modernisation of public administration - 
another tale of the missing links, EPSU Statement, February 2012 (EN/RU) 
 

 
Utilities 

 Mapping existing national institutions concerned with skills/qualifications and labour 
market research in the electricity sector in the EU member states, ConsultingEuropa, 
December 2012 (EN/FR/DE) 

 Vocational Education and Training across the Gas sector in Europe, interim findings, 
Syndex, December 2012 (EN – Executive Summary FR/DE/RO/CZ) 

 Use of the Global Reporting Initiative (GRI) in Sustainability Reporting by European 
Electricity Companies, December 2012 (EN) 

 Water Companies and Trends in Europe 2012, PSIRU, September 2012 (EN) 

 European Works Councils in the Energy sector: 2012, PSIRU, September 2012 (EN) 

 Waste management in Europe: companies, structure and employment, PSIRU, August 
2012 (EN) 

 Why water is a public service: exposing the myths of privatization, PSIRU, April 2012 (EN) 

 The EU, Climate Change and Rio+20, EPSU statement adopted by the Executive 
Committee 24-25 April 2012 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

 Environmental Protection Agencies Study, a Syndex report for EPSU, March 2012 (EN) 
 

 
Public Services general 

http://www.epsu.org/a/9322
http://www.epsu.org/a/8767
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.epsu.org/a/9325
http://www.epsu.org/a/9248
http://www.epsu.org/a/9248
http://www.epsu.org/a/9406
http://www.epsu.org/a/9079
http://www.epsu.org/a/8829
http://www.epsu.org/a/8678
http://www.epsu.org/a/8678
http://www.epsu.org/a/8616
http://www.epsu.org/a/8735
http://www.epsu.org/a/8442
http://www.epsu.org/a/8442
http://www.epsu.org/a/9226
http://www.epsu.org/a/9226
http://www.epsu.org/a/8855
http://www.epsu.org/a/9190
http://www.epsu.org/a/9190
http://www.epsu.org/a/8959
http://www.epsu.org/a/8937
http://www.epsu.org/a/8965
http://www.epsu.org/a/8968
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8811
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 PAY AND OTHER SOCIAL CLAUSES IN EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT, An overview on 
regulation and practices with a focus on Denmark, Germany, Norway, Switzerland and the 
United Kingdom, December 2012 (EN/RU)  

 EPSU position on the EC proposal for a Directive on the award of concessions contracts, 
November 2012 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

 EPSU position on the EC Communication: A Quality Framework for Services of General 
Interest in Europe , April 2012(EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

 The EU and eastern Europe and central Asia, European Neighbourhood Policy, PSIRU, 
August 2012 (EN)  

 EPSU Executive Committee rejects Commission proposal to limit the right to strike - 
Workers are not commodities, EPSU statement adopted by the Executive Committee 24-
25 April 2012 (EN/FR/DE/ES/SV) 

 Public services and the European Semester, An overview of the National Reform 
Programmes of 2011, by the ETUI for EPSU - Christophe Degryse, December 2011 (EN) 
 

• TRAINING, JOBS AND DECENT WORK FOR YOUNG PEOPLE, Background research on 
precarious employment in the public services and initiatives to improve the recruitment, 
training and career development of young workers, a report for EPSU by Nick Clark, Senior 
Research Fellow - Working Lives Research Institute, May 2012 
 

 
 

 

  

http://www.epsu.org/a/9152
http://www.epsu.org/a/9152
http://www.epsu.org/a/9132
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/9340
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8458
http://www.epsu.org/a/8458
http://www.epsu.org/a/8976
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Table of EPSU Events 2012 

Executive Committee 

24-25/04 EC ITUH AUD 

26/04 Merger evaluation meeting  

8-9/11 EC ITUH AUD 

Public Utilities 

25/01 Energy meeting Western Balkans Slovenia 

14/02 SD in Waste project 
Workshop/seminar 

 

21/02 WG Energy Networks  

24/02 SD Gas project SC  

28/02 Electricity Project SC  

16/03 SDC Electricity WG  

20/03 PUT  

21/03 EWC  

16/04 SDC Gas  WG  

18-19/04 EWC Project workshop 2  

27/04 Gas Project SC  

23-25/05 EPSU/FES Water Conference Slovakia 

25/05 SDC Electricity Plenary  

14/06 SD in Waste project 
Conference 

 

14/06 SDC Gas working group + 
SD Gas Project SC 

 

20/06 Electricity Project SC  

7/09 SD Gas WG  

4-5/09 Energy Round Table  S-E  Kupres 

14/09 SDC Electricity WG  

26/09 EWC  

27/09 PUT  

4/10 SD Waste project FU  

8/10 Electricity Project SC  

15/11 Special SDC Electricity (project-related)  

16/11 SDC Electricity Plenary  

19/11 Special SDC Gas (project-related)  

20/11 SDC Gas Plenary   

4/12 Electricity Project Evaluation meeting  

Water campaign 

18/01 Water campaign coordinators ITUH B 

22/03 WORLD WATER DAY  

1/06 Water campaign launch  

21/06 Fountain Media event Many cities 

25/06 Water campaign coordinators ITUH B 

Local & Regional Government 

19/01 SD LRG Working Group  

24/01 SD LRG project workshop  

28/02 SD LRG project workshop Online 

15/03 SD LRG Working Group  
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15/03 SD LRG project workshop  

03/04 Firefighters Network  

8-9/05 LRG project (incl ½ day LRG Committee) Riga 

16/05 SD LRG Plenary  

16/05 SD LRG project workshop  

21/06 SD LRG project workshop  

12/09 SD LRG Working Group  

12/09 SD LRG project workshop  

14-15/09 SD In Local government sector in Baltic States Latvia 

9-10/10 S-E Europe LRG Unions Istanbul 

15/10 SD LRG project Conference +  Prague 

16/10 LRG Committee Prague 

27/11 SD LRG project evaluation  

6/12 SDC LRG Plenary  

Health & Social Services 

17/01 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 2  

15/02 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 3  

16/02 SD Hospitals Working Group 1/2012  

28/03 SC HSS Luxembourg 

29/03 Social Services WG + Project SC  

5/04 Health Unions meeting Moscow 

26/04 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 4  

27/04 SD Hospitals Plenary Meeting 1/2012  

15/05 SD in Health Care Sector Riga 

4-6/06 3 days workshop “Rights of trade unions, their 
associations in social insurance sphere” 

Katsevely 

28/06 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 5  

4/09 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 6  

5/09 SD Hospitals Working Group 3/2012  

9/10 Workshop “Topical issues of legal and social 
protection of the health workers under the 
conditions of the health sector reform in Ukraine” 

Kiev 

16/10 1st Steering Cttee Joint EPSU-HOSPEEM Project 
“Promotion of the Implementation of Direcitve 
2010/32/EU on the Prevention of Sharps Injuries” 

 

23/10 SC HSS  

24/10 Social Services WG  

29-30/10 Organising health personnel in the private sector Moscow 

30-31/10 Social dialogue as a tool for the solution of the 
problem of labour migration in health care 

Minsk 

10/12 SD Hospitals Plenary 2/2012  

National & European Administration 

12/01 Steering group Image / Attractivity project SD NEA  

2/02 SDC CGA Working group  

23/02 SD NEA project SC  

29/03 SDC Working group Image / Attractivity project SD 
NEA 

 

03/04 SC NEA  

11-13/04 Prisons conference Oslo 

18/04 Migration project Paris 
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7-8/05 Migration in the public sector Dushanbe 

23-24/05 Migration project training seminar Bucharest 

4/06 Steering group meeting Image/Attractivity project 
SD NEA 

 

8/06 DG Tuned Copenhagen 

19/06 Migration project Paris 

22/06 SDC CGA Plenary  

18-19-20/09 Migration project conference Marseille 

4-5/10 Conference Image/Attractivity project SD NEA Prague 

12/10 FU/evaluation meeting Image/Attractivity project 
SD NEA 

Paris 

22/10 SDC CGA Working Group  

23/10 SC NEA  

24/10 Local Embassy staff  

30-31/10 EPSU/FES seminar on corruption in the public sector Zagreb 

7/11 Fair Taxation Campaign press  

16/11 Troika DGs / TUNED Cyprus 

22/11 Seminar “specifics of SD in the civil service during 
the administrative & territorial reform in Ukraine 

Kiev 

6/12 DGs /TUNED Cyprus 

12/12 SDC NEA Plenary  

Gender Equality 

11-12/06 WGEC  

7-8/06 2 days seminar “Gender equality Program in the 
Nuclear Power and Industry Workers Union of 
Ukraine” 

Kiev 

Collective Bargaining & Social Dialogue general 

24-25/04 2 days workshop “Trade union and market forms of 
remuneration of labor. Grading form of 
remuneration” 

Kiev 

23-25/05 EPSU/ETUI CB Seminar  

18-20/09 Workshop “social dialogue in public services 
improvement 

Donetsk, Ukraine 

13-14/12  Collective Bargaining Conference  

Working Time 

31/01 EPSU WTD Advisory Group  

15/03 EPSU WTD Advisory Group  

8/06 EPSU WTD Advisory group  

21/09 EPSU WTD Advisory Group  

16/11 EPSU WTD Advisory Group  

26/10 EPSU WTD Advisory Group  

Financial & Economic Crisis 

7/02 Economic governance/economic policy II  

29/03 Beyond GDP ETUI workshop  (PS NW)  

25/06 EPSU Action group to deal with austerity measures  

13/09 EPSU Action group to deal with austerity measures  

15-16/10 ‘Beyond GDP’ with ETUI  

25/10 Economic Policy Group  

Journalists 

20/02 Journalists Network  
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Youth 

19/03 Evaluation meeting youth  

15-17/06 Motivation Youth membership  

15-16/06 Youth Seminar training the trainer Osh (Kyrgyzstan) 

8-10 Joint course ETUI Education / EPSU Laroche-en-
Ardenne 

20-22/11 Yougn Trade Unionists in Azerbaijan Baku 

Public Services General 

02/04 PS Network  

23-25/05 Workshop: The tasks of trade union organizations 
on the implementation of VI FPU Congress 
Resolution “For quality and affordable public 
services” 

Vinnitsa, Ukraine 

21-22/06 ILO-EU seminar “Adjustments in the public sector: 
Scope, effects, and policy issues” 

 

5-6/07 PS Network Berlin 

11-13/09 EPSU summer school on public services and 
collective bargaining 
“strengthening public services and workers’ rights” 

Tbilisi 

Constituencies 

2-5/04 CE Constituency + seminar on the Crisis Bratislava 

4/04  RU & CA Constituency Moscow 

4-5/05 SEE Constituency Bucharest 

10-11/05 NEE Constituency meeting Riga 

Other 

5/04 Workshop “Activation  and motivation of trade 
union members …etc.” 

Geogia  

25/10 Workshop “Trade union membership motivation in 
LVPF” 

Vilnius 

STAFF 

11-13/03 EPSU/ETUI Training: TU actions for another Europe  

26/04 Full Staff  

ETUC 

7/01 ETUC SC  

5 & 6-7/03 PERC & ETUC SC-EC  

10/04 ETUC SC  

5-6/06 ETUC SC - EC  

16/09 ETUC SC  

17/10 ETUC European day of action  

17-18/10  ETUC SC & EC  

6/11 ETUC SC  

5-6/12 ETUC SC & EC  

PSI 

30/05-1/06 PSI EB Geneva 

26/11 PSI EB Durban 

27-30/11 PSI Congress Durban 



 

 

  



 

EUROPEAN FEDERATION 
OF PUBLIC SERVICE UNIONS 

40 rue Joseph II, Box 5- 1000 Bryssel 
www.epsu.org 

EPSU är den Europeiska federationen för 

offentliganställdas förbund. Det är EFS’ största 

federation och omfattar 8 miljoner 

offentliganställda i över 275 fackliga 

organisationer. EPSU organiserar arbetstagare 

inom energi, vatten och avfall, inom sjukvård 

och sociala tjänster, inom kommun- och 

statsförvaltning, i alla länder i Europa, inklusive 

EU:s östra grannskap. EPSU är PSI:s 

(Internationella fackliga organisationen för 

offentliga tjänsters) erkända 

regionalorganisation. 

 

Mer information om EPSU 

och vår verksamhet finns på: 

www.epsu.org 
 


