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Inledning 

EPSU:s aktuella kongressmandat löper ut vid avslutningen av nästa kongress, som på 
inbjudan av våra franska medlemsförbund hålls den 20-23 maj 2014 i den vackra, 
pulserande staden Toulouse. Relevant information finns på www.epsu.org/r/657 
 
Vi kan se tillbaka på närmare fem års intensiv verksamhet sedan 2009. Vi ska här 
endast nämna några få exempel:  
 
Samgåendet mellan EPSU och PSI Europa har blivit en verklighet. Vi har nu som en  
ständigt aktuell uppgift att göra EPSU:s verksamhet relevant för alla valkretsar i 
Europa. Vi ser dock att samhörighet och ömsesidig förståelse för varandra mellan 
medlemsförbund i olika geografiska områden runt om Europa växer.  
 
Vi anordnade fyra europeiska branschkonferenser, för allmännyttiga verk 2010 i 
Bryssel, för hälso- och sjukvård och sociala tjänster 2011 i Bukarest, för kommunal 
och regional förvaltning 2012 i Riga, och för stats- och europeisk förvaltning i Kiev i 
mars i år, till stöd för samhörighet. 
 
Ett annat resultat av samgåendet är att kollegorna på de delregionala kontoren i 
Prag, Kiev, Bukarest och Moskva nu deltar i vår verksamhet och tar ansvar för 
valkretsmöten och ett brett urval övriga aktiviteter. Dessa kollegor har också lyckats, 
tack vare regelbundna kontakter med regionens medlemsförbund, få bättre 
medverkan från länder i Central- och Östeuropa i EPSU:s stadgeenliga organ.   
 
Ett nätverk för ungdomar i Europa har inrättats, som fastställdes i avtalet om 
samgående. 
 
Efter utvärderingen av samgåendet som redan gjordes 2012 före PSI:s kongress, ska 
ytterligare en granskning genomföras under 2014. 
 
EPSU har tagit på sig rollen som PSI:s regionala organ, och bidrar till PSI:s verksamhet 
i frågor som t.ex. den finansiella transaktionsskatten, och andra skattepolitiska 
spörsmål. Vi har också deltagit i arbetet med de frihandelsavtal som redan ingåtts 
eller ska slutföras mellan olika ekonomiska områden över hela världen. På 
styrelsemötet i november hölls en angelägen överläggning om fackliga rättigheter 
och läget i  Guatemala. EPSU:s ordförande, Anne-Marie Perret, deltog i PSI:s 
delegationsresa till Guatemala i augusti och EPSU:s sekretariat möjliggjorde en 
utfrågning i Europaparlamentet om de vidriga förföljelserna mot fackligt aktiva i 
landet. Generalsekreteraren deltog i mötet med PSI:s projektgrupp om hälso- och 
sjukvård i december.  
 
Samtidigt som vi skriver denna rapport fokuseras allmänhetens uppmärksamhet på 
de pågående proteströrelserna i Kiev, i Ukraina. Vi har stött de ukrainska 
fackföreningarnas upprop om ett centralt rundabordsmöte i vilket alla intressenter i 
samhället ska delta, inklusive fackförbund. Vi samverkar med våra medlemsförbund I 

http://www.epsu.org/r/657
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Ukraina och stöttar kunskapsspridning om resultatet av närmare band till Europeiska 
unionen, och fackets roll i den processen. Om myndigheterna i Ukraina beslutar att 
underteckna det djupgående och omfattande frihandelsavtalet med EU räknar vi 
med att EU:s institutioner hjälper landet att utveckla sina offentliga tjänster och sin 
industribas, även ekonomiskt (www.epsu.org/a/10054). Läget i Ukraina är vid slutet 
av året dock fortfarande mycket spänt och det verkar tyvärr inte finnas en omedelbar 
lösning i sikt.  
 
Under den här kongressperioden har vi framför allt upplevt de hårda konsekvenserna 
av åtstramningsåtgärderna. Åtstramningsprogrammen, som införts över hela EU, 
bygger på djupa nedskärningar av utgifter, i synnerhet för offentliga tjänster, som 
utbildning, vård och social trygghet .  
 
Den finansiella och ekonomiska krisen har lett till en riktig chock för den offentliga 
sektorn och medfört nedskärningar av ett slag som aldrig förekommit förr, minskad 
sysselsättning i den offentliga sektorn, och ett mindre utbud av tjänster. Dessa 
drastiska nedskärningar har överlag drabbat de personer, som vi i EPSU kallat "fel 
målfigurer". Det är låg- och medelinkomsttagare som drabbats, dvs. användare av 
offentliga tjänster och offentliganställda själva. En konsekvens av de fortsatta 
åtstramningsåtgärderna är att år 2011 ställdes 120 miljoner människor i inför 
utsikten att leva i fattigdom. Enligt en rapport som OXFAM nyligen gav ut kan siffran 
år 2025 öka med ytterligare 15-25 miljoner om åtstramningspolitiken fortsätter. 
Kvinnor drabbas mest, vilket helt tydligt bekräftas av EU-kommissionens eget nätverk 
om jämställdhet och styrker våra egna undersökningar www.epsu.org/a/9356  
 
Åtstramningarna har slagit fel, och det krävs en annan politik. Argumenten för den 
politiken finns i ett underlag som EPSU gav ut i oktober (www.epsu.org/a/9840) och 
EPSU:s politik och åtgärder om krisen och åtstramningar finns här: 
www.epsu.org/a/10207.  
 
EPSU:s 9:e kongress inriktas därför på social rättvisa, offentliga tjänster och 
sysselsättning för alla. Vi vill bekräfta de centrala inslagen i "vårt Europa"! 
 
Som de flesta nu vet ska jag vid nästa kongress inte kandidera till befattningen som 
generalsekreterare. Det har varit ett privilegium att arbeta med er under lång period. 
Tack vare gemensamma ansträngningar har vi gjort EPSU till en stark, effektiv facklig 
organisation. Jag vill tacka mina kollegor på EPSU:s sekretariat, som är ytterst lojala 
och kompetenta. Jag har också haft tilIfälle att arbeta med ett antal olika 
ordföranden under de sista 20 åren, inledningsvis med Derek Gladwin, Rodney 
Bickerstaffe, Herbert May, Anna Salfi och sist, men absolut inte minst, med Anne-
Marie Perret. Anne-Marie valdes 2005 till ordförande, och valdes 2009 om för nästa 
kongressperiod. Anne-Marie ska också avgå vid nästa kongress.  
  
Jag är övertygad om att EPSU:s framtida ledarskapsteam kommer att inrikta sig på att 
säkra kontinuitet, bevara och fortsätta bygga upp EPSU:s livskraft. Vi står inför 
enorma utmaningar, allvarliga angrepp pågår mot arbetstagare och fackliga 
rättigheter, och i många länder är offentliga tjänster i akut fara på grund av den 
målmedvetna åtstramningspolitiken. Välfärdsstaten undermineras, vilket uttryckts 

http://www.epsu.org/a/10054
http://www.epsu.org/a/9356
http://www.epsu.org/a/9840
http://www.epsu.org/a/10207
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nyligen i en ytterst kritisk analys som getts ut av Europarådets kommissionär för 
mänskliga rättigheter, Nils Muisžnieks. (se www.epsu.org/a/10034) En artikel i New 
York Times den 3 december talar om en "amerikaniserad arbetsmarknadspolitik", 
som sprids över Europa, och det förutspås att budgetåtstramningar kan komma att få 
en betydande, bestående inverkan på Europas sociala kontrakt. 
 
Det är därför synnerligen viktigt att vi står samman, och med förenad styrka verkar 
för att ändra politiken och avvärja främlingsfientliga högerkrafter. Valet 2014 till 
Europaparlamentet är ett centralt tillfälle då medborgare kan uttrycka sina åsikter. Vi 
måste fortsätta vår kampanj för en alternativ politik för Europa, för en politik som 
sätter stopp för åtstramningar och ändrar kurs i riktning mot investeringar i 
människor, i en förnyelse av infrastruktur, i kvalitetsjobb och i offentliga tjänster av 
god kvalitet. EFS har nyligen presenterat en återhämtningsplan som syftar till att 
skapa mer solidaritet i Europa, baserat på principer om demokrati, stabilitet och 
sammanhållning. Jag uppmanar er att mobilisera för EFS investeringsplan: A new 
path for Europe [En ny inriktning för Europa] www.etuc.org/a/11715 
 
Carola Fischbach-Pyttel, EPSU:s generalsekreterare  
 

http://www.epsu.org/a/10034
http://www.etuc.org/a/11715
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Avsnitt I: De stora politiska händelserna  

År 2013 har lågkonjunkturen varat i 5 år, utan några påtagliga tecken på återhämtning. Ännu 
ett land i eurozonen - i detta fall Cypern - har tvingats införa åtstramningsåtgärder. Det 
kommer att ha en enorm inverkan på det cypriotiska samhället, med det nu välkända mönstret 
minskade offentliga utgifter, minskade löner och sysselsättning för offentliganställda, samt 
angrepp på landets partsförhållande, indexerings- och minimilönesystem. 
 
Åtgärder av det här slaget har redan börjat tynga de andra länderna som ställs inför trojkan, 
och återspeglar en politik som EU:s institutioner driver genom systemet med ekonomisk 
styrning och landspecifika rekommendationer. De underminerar alla utsikter för en 
återhämtning. 
 
En rapport från Internationella arbetsorganisationen, ILO, klargjorde i april: “Samtidigt som 
finanspolitiska och konkurrensmål är viktiga är det väsentligt att inte angripa dem genom 
åtstramningsåtgärder och strukturreformer, som inte gör någonting åt grundorsaken till krisen. 
Att i stället gå över till en strategi som inriktas på sysselsättning skulle tjäna både  
makroekonomiska och sysselsättningsmål”. Internationella valutafonden har erkänt att en 
samordnad åtstramning undergräver allt hopp om en återhämtning, men de europeiska 
institutionerna struntar i det budskapet. 
 
Människorna i Irland, Portugal, Spanien, Italien och Grekland, trojkans övriga målfigurer, ställs 
inför ökande fattigdom och ojämlikhet. Särskilt oroväckande är det i Portugal och Grekland, 
där den allmänna sjukvården försämrats. Arbetslösheten fortsätter att öka, och 
ungdomsarbetslöshet har uppgått nu till 50 % i Spanien och 60 % i Grekland. Det finns inga 
tecken på en ekonomisk ljusning. Portugal och Irland tvingas igen minska de offentliga 
utgifterna. 
 
Många av EPSU:s medlemmar, både i eurozonen och på andra håll i och utanför EU, har fått 
uppleva denna åtstramningspolitik, som är en attack mot välfärdssamhället, mot facket, mot 
det sociala Europa. Politiken undergräver offentliga tjänster av god kvalitet och den allmänna 
infrastrukturen, som bekräftats av EPSU:s undersökningar om hur skatteförvaltningar, 
kulturarbetare, arbetsmiljöinspektioner och miljöskyddsverk påverkats av den. 
 
Det var mot denna bakgrund som EFS styrelse vid sitt möte den 23 april antog ett 
ställningstagande1 om den Europeiska unionens sociala dimension, som EFS bidrag till 
överläggningarna mellan parlamentet, kommissionen och rådet (medlemsstaterna) om EU:s 
framtid. 
 
I ställningstagandet kräver EFS en kursändring så att ett socialt Europa kan förverkligas. EU:s  
sociala dimension måste byggas på respekt för grundläggande sociala rättigheter och för 
bättre levnads- och arbetsvillkor.  Den ska inriktas på kampen mot arbetslöshet, fattigdom, 
bristande jämlikhet, löne- och skattedumpning. Den ska främja vår framgångsrika europeiska 
sociala modell, som består av stark social trygghet, offentliga tjänster av god kvalitet, och 
social dialog. EU:s sociala dimension måste bli en effektiv verklighet, och bekräfta följande 
prioriteter:  

                                                           
1 http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN-ETUC-position-on-the-social-dimension-of-the-European-Union.pdf 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN-ETUC-position-on-the-social-dimension-of-the-European-Union.pdf
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 Sluta minska offentliga utgifter, social trygghet och löner. Det är orättvist, det ökar 
arbetslöshet, ojämlikhet och fattigdom, och förvärrar recessionen. 

 Sätt stopp för konkurrens om löner och arbetsvillkor. Sätt stopp för skattekonkurrens, för 
skattefusk, för skatteflykt. EU är inte bara en frihandelszon, utan syftar till full 
sysselsättning, och ekonomiska och sociala framsteg. 

 Satsa på investeringar för en hållbar tillväxt och sysselsättning. 

 Främja social dialog och avtalsförhandlingar på alla nivåer. 
 
EU-kommissionen gav i slutet av maj ut ett meddelande2 om de landsspecifika 
rekommendationerna för 20133.  Samtidigt som det medges att  åtstramningar har haft en del  
betydande negativa effekter gör kommissionen inga omfattande ändringar av sin politik. 
 
Det finns överväldigande belägg om ökad fattigdom4, ojämlikhet och arbetslöshet. Den senaste 
statistiken från Eurostat5 visar att över 26,5 miljoner löntagare är arbetslösa i Europa, bl.a. 5,6 
miljoner personer under 25 år. 
 
Kommissionen fortsätter sin inriktning på budgetkonsolidering, med viss flexibilitet för 
tidsfrister i somliga länder så att de ska kunna uppnå sina underskottsmål. Meddelandet 
förenar en överoptimistisk syn på de ekonomiska utsikterna med en överdriven uppskattning 
av strukturreformernas inverkan på tillväxten.  
 
Meddelandet innehåller ett antal kommentarer som ger sken av att medge att 
åtstramningarna inte fungerar och att strukturreformer inte är del av den kortsiktiga 
lösningen. 
 
“Flera år av låg eller ingen tillväxt har långtgående konsekvenser för samhället, med hög 
arbetslöshet och växande fattigdom i flera delar av Europa... De svaga förutsättningarna för en 
kortsiktig förbättring av arbetsmarknaden kommer att ytterligare sätta medlemsstaternas 
välfärdssystem på prov.” 
 
Vi välkomnar att meddelandet efterlyser fler initiativ om bättre rättvisa och mer effektivitet i 
skattesystem, att det påpekar behovet av att trappa upp kampen mot skattefusk och -flykt. 
Det är helt i linje med kraven i EPSU:s kampanj mot skattefusk (www.epsu.org/r/640). Men de 
gamla vanliga klagomålen på "pappersexercis" upprepas, och vikten av att reducera de 
byråkratiska bördorna. 
 
Det är därför förvånansvärt att EU-kommissionen gör följande uttalande om arbetstagare i 
offentlig förvaltning, utan att på något sätt tillstå att åtstramningarna som de tvingat på stora 
delar av Europa har lett till en övergripande avveckling av arbetstillfällen, och av nyckfulla 
anställningsstopp, som underminerat en rationell kompetensutvecklingspolitik för 
offentliganställda. 
 
“Det är viktigt med kompetenta medarbetare i offentlig förvaltning, särskilt i kristider, med 
påföljande tryck på offentliga budgetar. Det är inte bara viktigt att ha möjlighet att locka till 
sig bra personal, utan också att hålla dem kvar och på så sätt säkra att den offentliga 

                                                           
2
 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/2013eccomm_en.pdf 

3
 http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm  

4
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-26022013-AP/EN/3-26022013-AP-EN.PDF  

5
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31052013-BP/EN/3-31052013-BP-EN.PDF  

http://www.epsu.org/r/640
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/2013eccomm_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-26022013-AP/EN/3-26022013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31052013-BP/EN/3-31052013-BP-EN.PDF
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förvaltningen är attraktiv. Det kräver först och främst en stabil rekryterings-, befordrings- och 
karriärutvecklingspolitik, och att ledarskap främjas, bl.a. genom lärande och utbildning.” 
 
Behovet av tillräcklig, utbildad personal är just vad EPSU påpekar i sin kampanj mot skattefusk. 
Problemet är att utredningen som EPSU låtit göra (www.epsu.org/a/9397) visar att trenden är 
att minska antalet arbetstillfällen inom detta viktiga område. 
 
Meddelandet är mer positivt vad gäller arbetsmarknadsparternas engagemang. Dock har 
hittills så gott som inget formellt samråd ägt rum med parterna på EU-nivå, och allt pekar på 
att de, med ytterst få undantag, inte har mycket att säga till om på det nationella planet heller. 
 
I meddelandet står det att: "Arbetsmarknadens parter har en central roll att spela när det 
gäller att hjälpa till att forma och utföra denna politik", fast det återstår att se hur EU-
kommissionen och nationella regeringar kommer att göra för att låta dem ta på sig denna roll. 
 
Den 11 juni stängde den grekiska regeringen det statliga radio- och TV bolaget ERT över en 
natt, i flagrant brott mot informations- och samrådsrättigheter. Tre tusen anställda blev utan 
varsel arbetslösa, och det grekiska samhället berövades public servicesändningar, som 
garanterade en mångfald omspännande program och regionala sändare som hörde till.  
Bolaget hade genomgått en modernisering som medarbetarna verkat för, men deras 
satsningar sveks. 
 
Vi krävde, tillsammans med våra kollegor i UNI-MEI och ADEDY, EPSU:s grekiska 
medlemsförbund och många andra, att den grekiska regeringen skulle ändra sitt beslut.  
 
EU-kommissionen urskuldade däremot uppsägningarna av ERT-anställda den 12 juni6 och 
påstod att “de grekiska myndigheternas beslut ska ses i samband med de stora, nödvändiga 
ansträngningarna som görs att modernisera Greklands ekonomi. I det ingår att göra den 
offentliga sektorn mer effektiv och attraktiv”.  
 
I bakgrunden av nedläggningen av ERT fanns en stor fråga. ERT hade tagit fram en 
dokumentärfilm om privatisering av vatten, som kampanjen Save Greek Water [Rädda 
Greklands vatten] bidragit till, men som inte visats. Greklands befolkning berövades därmed en 
annan, kritisk syn, som stod i strid mot regeringens politik. Opinionsundersökningar i Grekland 
visar att vattenprivatisering är ytterst illa omtyckt. 
 
Eurogruppens ordförande, den holländske finansministern Dijsselbloem, gav ut ett 
pressmeddelande7 den 17 december 2013, där han konstaterade att han var "nöjd" att 
Grekland passerat ett antal milstolpar enligt överenskommelse med trojkan.  Dessa milstolpar 
omfattar uppsägningar av 12 500 offentliganställda (som eufemistiskt kallas mobilitetssystem) 
samt att förbättra de två stora vattenbolagens ekonomi inför privatiseringen. 
 
Grekland är troligen landet som råkat mest illa ut, men Portugal och Spanien har också upplevt 
drastiska avvecklingar av arbetstillfällen och minskade löner i den offentliga sektorn, vilket 
också drabbat länder i Central- och Östeuropa, särskilt Rumänien. Under 2013 ägde många 
demonstrationer och fackliga konflikter rum. Den irländska fackföreningsrörelsen genomled 

                                                           
6
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-545_de.htm 

7
 http://eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/12/statement-by-the-president-of-the-eurogroup-

on-greece/ 

http://www.epsu.org/a/9397
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-545_de.htm
http://eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/12/statement-by-the-president-of-the-eurogroup-on-greece/
http://eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/12/statement-by-the-president-of-the-eurogroup-on-greece/
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mycket svåra interna debatter om de skulle godta eller inte det s.k. Haddington Road-avtalet, 
som förutsedde löneminskningar med €300 miljoner 2013 och ytterligare € 1 miljard under de 
kommande tre åren. Regeringen i Irland hotade med att ensidigt tvinga igenom dess 
minskningar om inte fackförbunden gav sitt samtycke till avtalet8. 
 
Över hela Europa deltog tusentals löntagare i EPSU:s aktion att få ut ett gemensamt budskap 
till det Europeiska rådet den 24-25 oktober om att sätta stopp för åtstramningar och fokusera 
på alternativen, t.ex. investeringar i offentliga tjänster och infrastrukturen för att hjälpa 
ekonomier på traven, erbjuda vård och omsorg av god kvalitet och komma tillrätta med 
ojämlikhet. Offentliganställda har deltagit i hundratals aktioner på arbetsplatser, tagit bilder 
med samma logotyp över hela Europa med ett gemensamt krav på åtgärder för rättvisa skatter 
och att kämpa mot skattefusk. Åtgärderna skulle kunna återgälda beloppet på 1 triljon euro 
som går förlorat varje år enbart i EU, då företag och rika enskilda inte bidrar sin rättvisa andel 
till våra välfärdssamhällen.9 
 
En annan utmaning för facket är avreglering. EU-kommissionen och flera regeringar i Europa, 
särskilt den tyska regeringen, fokuserar på att återställa konkurrenskraft genom åtgärder som 
hotar att underminera arbetstagares arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö. Ett praktexempel på 
avreglering är EU-kommissionens meddelande den 2 oktober 2013 om REFIT programmet – 
Program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat10. I denna handling påstår 
kommissionen att företag klagar på alltför betungande lagar. Kommissionen har identifierat ett 
antal initiativ, direktiv såväl som avtal mellan arbetsmarknadens parter, som karakteriseras 
som "byråkrati". Vidare påstås att all nationell lagstiftning som går utöver miniminormerna är 
"guldkantade". Av den anledningen ska EU-kommissionen ta tillbaka ett antal 
lagstiftningsförslag som inväntats länge, bl.a. ett direktiv om muskel-skelett sjukdomar och 
omarbetningen av direktivet om cancerframkallande ämnen.  
 
REFIT används inte bara som ett sätt att göra sig av med diverse lagar, utan också som 
undanflykt att inte lägga fram avtal som slutits mellan arbetsmarknadens parter och att 
överföra dem med ett rådsdirektiv, som t.ex. inom hårfrisörbranschen. I det här fallet bryter 
kommissionen mot sina förpliktelser i enlighet med fördragets artikel 155. Det förefaller också 
som om kommissionen föreslår att det demokratiska beslutsfattande i sig är en byråkratisk 
börda. Kommissionen påstår att "mellan 2007 och 2012, lyckades det administrativa 
åtgärdsprogrammet minska 25 % av bördan inom 13 prioriterade områden, som motsvarar 
besparingar på €30.8 miljarder och dessutom €5 miljarder som inväntas när de antagits av 
medlagstiftarna. EU-kommissionen har överträffat målet genom att lägga fram förslag om att 
potentiellt minska bördan med nära € 41 miljarder (33 %). En del av denna potential, som 
uppskattas till över € 3 miljarder, gick förlorat i lagstiftningsprocessen då kommissionens 
förslag ändrades.”11 Dagstidningen New York Times karakteriserar dessa politiska uttryckssätt 
som en amerikanisering av arbetsmarknaden i Europa, då EU:s svar på finanskrisen inriktas på 
budgetåtstramningar, som åtföljs av ett exempellöst angrepp på den europeiska sociala 
modellen.  
 
Före EU:s toppmöte den 18 december drog EFS igång sin kampanj “A New path for Europe [En 
ny väg för Europa]”, som kortfattat beskriver en djärv ny investeringsplan för EU, som utgår 

                                                           
8
 http://www.irishmirror.ie/news/irish-news/education/teachers-vote-reject-haddington-road-2288244 

9
 http://www.epsu.org/a/9834 

10
 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/10/pdf/20131002-

refit_en.pdf 
11

 COM (2013) 685 final, page 4.  

http://www.irishmirror.ie/news/irish-news/education/teachers-vote-reject-haddington-road-2288244
http://www.epsu.org/a/9834
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/10/pdf/20131002-refit_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/10/pdf/20131002-refit_en.pdf
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från en hållbar näringslivspolitik och sysselsättning av god kvalitet. Planen omfattar också EFS 
manifest för valet till EU-parlamentet, och uppmanar kandidater att vidmakthålla EU:s sociala 
dimension, förkasta alla försök att fortsätta driva en politik som undergräver löner och 
arbetsvillkor. 
 
I slutet av året meddelade EFS generalsekreterare Bernadette Ségol att en europeisk facklig 
demonstration ska äga rum i Bryssel den 4 april 2014, då förberedelser äger rum för att välja 
nya ledamöter i Europaparlamentet. Hon sade:  
 
 “Vi i fackföreningsrörelsen tror inte att krisen är över. Vi undrar vem det är som tagit sig ut ur 
krisen, är det finanssystemet eller människorna? Europa har en mycket svag social dimension. 
Medborgarna har inte samtyckt till den väg som EU slagit in på. Detta Europa ses inte av 
medborgarna med blida ögon, om det inte blir en kursändring”. 
 
“Politiska ledare måste visa att de avser skydda arbetstagare. Det handlar inte bara om frihet 
för marknaden, utan också om social trygghet. Det är därför vi driver den här kampanjen.”12 
 
 
  

                                                           
12

 http://www.etuc.org/a/11863 

http://www.etuc.org/a/11863
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Avsnitt 2: Styrelsen 

www.epsu.org/r/146  
 
Styrelsen sammanträdde den 16-17 april och 26-27 november. 
  
Inverkan av åtstramningspolitiken fortsatte att dominera diskussionerna. Styrelsen antog ett 
uttalande mot bakgrund av kollapsen av de cypriotiska bankerna13. ILO och t.o.m. IMF har 
medgett att den ekonomiska återhämtningen och därmed potentiell tillväxt av arbetstillfällen 
hämmas av att ensidigt fokusera på budgetkonsolidering i länderna som övervakas av trojkan. 
EPSU kritiserar också de förödande konsekvenserna för nationell social dialog och för 
partsförhållandet. Kommissionären för sysselsättning och social frågor, László Andor, medgav 
också dessa följder och underströk att "arbetsmarknadsparternas roll måste stärkas på alla 
nivåer om vi ska ta oss ur krisen och bevara den europeiska sociala modellens fördelar", som 
han kontrasterar med frimarknadskapitalism av USA-snitt.14 EPSU och PSI organiserade en 
delegationsresa till Grekland i november15. Avvecklingen av arbetstillfällen i de grekiska 
skatteförvaltningarna kritiserades särskilt som ytterst kontraproduktivt.  
 
Styrelseledamöterna uttryckte också sin solidaritet med fackförbunden i Guatemala och 
fördömde i skarpa ordalag den olidliga straffrihet som råder för förövarna av mord på fackligt 
aktiva och ledare. EPSU skrev till Emine Bozkurt, ordföranden i delegationen för relationer med 
länder i Centralamerika i Europaparlamentet, och uppmanade henne att sätta mer tryck på 
regeringen i Guatemala, då EU är en av landets främsta handelspartner. Resultatet var att en 
facklig delegation togs emot i november av det berörda utskottet för att bestyrka vad som 
händer där.  
 
I april tog styrelsen för första gången emot Rosa Pavanelli i hennes nya roll som PSI:s 
generalsekreterare. Hon informerade styrelsen om PSI:s senaste prioriteringar, som bl.a. 
omfattar: 

 Fackliga rättigheter, med inriktning på Guatemala, Egypten och Indonesien. PSI 
organiserade en Walk of Shame under ILO-konferensen i Genève framför ambassaderna 
till de länder som kränker fackliga rättigheter. 

 Kämpa mot privatisering, främja alternativen.  

 Arbeta med internationella handelsavtal, utarbeta policy, underlag och gemensam policy 
med EPSU.  

 Kampanjen för rättvisa skatter.  

 Bättre press på internationella institutioner.  

 Öka antalet medlemmar. 

 En skrivelse på dagen mot våld mot kvinnor, som betonar vikten av den offentliga sektorn 
för kvinnors och mäns sysselsättning, och fördömer åtstramningarnas oproportionerliga 
inverkan på kvinnor. 

 
Jaana Laitinen-Pesola avtackades för sitt arbete som viceordförande för EPSU, när hon 
lämnade sina fackliga uppgifter för att kandidera till europaparlamentet.  

                                                           
13

 http://www.epsu.org/IMG/pdf/Cyprus_Statement_EPSU_Executive_Committee.pdf 
14

 http://www.eubusiness.com/news-eu/economy-politics.nw9 
15

 http://www.epsu.org/a/9882 
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Uppdraget som viceordförande tillsattes åter vid mötet i november, av Kommunals ordförande 
Annelie Nordström. Annelie har också nominerats som ordförande för EPSU av den nordiska 
valkretsen, med stöd av den brittiska och irländska valkretsen.  
 
Styrelsen beslöt också att nominera den nuvarande biträdande generalsekreteraren Jan 
Willem Goudriaan till posten som generalsekreterare. Val av ny ordförande och 
generalsekreterare äger rum vid EPSU:s nästa kongress i maj 2014.  
 
Styrelsen avhandlade också förslagen till kongressmotioner som läggs fram i styrelsens namn. 
Beslut fattades om förslag till sammansättning av diverse kongressorgan, t.ex. mötesordnings- 
och fullmaktsgranskningsutskotten, och kongressens presidium.  
 
En utförlig diskussion ägde rum om EPSU:s ekonomi. Det fanns ingen majoritet för att ändra 
EPSU:s medlemsavgift vid mötet i november. Den inkommande styrelsen får i uppdrag att efter 
kongressen bestämma kriterier för hur verksamheten ska anpassas och finansieras på längre 
sikt. Styrelsen godkände lägesrapporten för slutet av juni 2013, med prognos till slutet av 
2013. 
 
Styrelseledamöterna gav sitt varma bifall till den lyckade namninsamlingen för det europeiska 
medborgarinitiativet om vatten, som EPSU drev med enorm framgång i Tyskland och även i 
andra länder. Initiativet samlade närmare 1,9 miljoner namn i 28 länder.  
 
Styrelsen godkände beslut som fattats på NEA/LRG:s möte om rättvisa skatter den 9 oktober 
2013 om EPSU:s kampanjer mot företagens skattefusk och till förmån för en finansiell 
transaktionsskatt/Robin Hoodskatt i Europa, och noterade den senaste politiska utvecklingen 
på EU och på G20/OECD nivå (se avsnitt 8 för mer information). 
 
Några punkter på dagordningen fick skjutas upp till styrelsens möte i februari 2014 av tidsskäl. 
Rapporter om EPSU:s valkretsar och branschvis verksamhet noterades. 
 
Flera personer som länge varit styrelseledamöter avgick från sina uppgifter i EPSU och 
tackades för sina insatser. Det gäller Hugh Lanning, biträdande generalsekreterare för PCS i 
Storbritannien, som gick i pension. Hugh var mycket behjälplig under det sista skedet av 
förhandlingarna om samgåendet mellan EPSU och PSI Europa. Jan Davidsen, ordföranden för 
Fagforbundet i Norge har gått i pension, och Mette Nord, som redan var ledamot av EPSU:s 
styrelse, efterträdde honom. Niko Simola har ersätt Antti Palola, som ny ordförande för Pardia, 
Finland, när Antti valdes till ordförande för STTK. Styrelsen sade också adjö till Frede Gydesen 
och Hanne Johannessen, som arbetat som politiska rådgivare för sina respektive förbund, FOA 
och OAO i Danmark under en lång tid.  
 
Styrelsens ledamöter hedrade minnet av Alena Vondrova, som länge var ordförande för 
tjeckiska Trade Union of Employees in State Bodies and Institutions, som gick bort i juli. 
 
Ett antal uttalanden och ställningstagande antogs av styrelsen (www.epsu.org/a/9502):  

 Styrelsens uttalande om Cypern och det ekonomiska och sociala läget i Europa  (EN/RU) 

 Handlingsram för kommunal och regional förvaltning, 18 december 2012 

 EPSU:s stadgar 2009, bilaga II: arbetsordning för kongressen  

 EPSU:s styrelse godkände också en första bedömning av det sociala investeringspaketet 
som fokuserar på meddelandet Sociala investeringar till stöd för tillväxt och 
sammanhållning - inklusive genomförandet av Europeiska socialfonden  2014-2020”, 
COM(2013)83 final. 

http://www.epsu.org/a/9502
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EPSU:s 9:e kongress, 20-23 maj 2014, Toulouse, Frankrike 

Kongressens resolutionskommitté (CRC) 

CRC sammanträdde den 30 januari, 30 maj och 5 november 2013 i Bryssel och förberedde 
motionsförslag i styrelsens namn (mötesprotokoll se http://www.epsu.org/r/631).  Följande 
motioner utarbetades efter diskussioner vid CRC:s första möte:  
 
1. Ett alternativt Europa  
2. Offentliga tjänster av god kvalitet (Quality Public Services - QPS) i centrum för ett socialt 

Europa  
3. Stärka arbetstagares rättigheter och sysselsättningen i Europa genom avtalsförhandlingar, 

social dialog och fackliga konfliktåtgärder  
4. Ekonomisk politik: från åtstramning till ett mer balanserat ekonomiskt och socialt 

styrningssystem  
5. Klimatförändring – vad är prioriteterna för en hållbar utveckling? 
6. Migrantarbetstagares rättigheter 
7. Minska jämställdhetsklyftan mellan kvinnor och män, kämpa mot löneskillnader, våld och 

diskriminering  
8. Sociala tjänster för alla 
 
CRC:s möte den 5 november granskade främst ändringsförslag till styrelsens motioner, som 
skickats in av medlemsförbund. 

Stadgearbetsgruppen (CWG) 

CWG sammanträdde en gång den 31 januari och identifierade ett begränsat antal områden för 
eventuella ändringar, som styrelsen beslöt att förelägga kongressen. De viktigaste punkterna 
är:  

 organisationens spännvidd, att lägga till en hänvisning till "rättsskipning och 
kriminalvårdstjänster"  

 formuleringen i PSI:s stadgar, § 1, ny § 3.5: “Avskaffa all slags rasism och 
främlingsfientlighet och diskriminering på grund av kön, civilstånd, sexuell läggning, ålder, 
religion, politisk åsikt, social eller ekonomisk ställning, nationellt eller etniskt ursprung ”.   

 Generalsekreterare: lägg till en ny § 10.5 “Generalsekreterarens anställningsvillkor 
fastställs i EPSU:s kollektivavtal”, vilket förtydligar den aktuella situationen.  

 Ekonomi: att i § 17.3 justera tidplanen för betalningar med PSI:s, dvs. “… före den 28 
februari.” 

CWG konstaterade att alla språkversioner av stadgarna inte är könsneutrala, och bad att det 
skulle åtgärdas.  
  

http://www.epsu.org/r/631
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EPSU:s ekonomisk-politiska grupp 20-21 februari, Bryssel  

www.epsu.org/a/9391  
 
Mötet arrangerades i samarbete med utbildningsavdelningen på Europeiska fackliga institutet 
ETUI och EPSU. Syftet för seminariet på två dagar var att hjälpa EPSU:s medlemsförbund att 
förstå de olika inslagen i den ekonomiska styrningsprocessen på nationell och på europeisk 
nivå och vilken roll de kan spela. Mötet omfattade överläggningar om: 

 hur ekonomisk styrning implementeras och bedrivs  

 ekonomisk styrning och löner  

 beskattning 

 en alternativ ekonomisk politik, samt  

 att utarbeta en motion om ekonomisk politik till EPSU:s kongress. 
 
Christophe Degryse, utredare på ETUI, Mehrdad Payandeh på den tyska centralorganisationen 
DGB, Kristian Weise från danska tankesmedjan CEVEA, EFS biträdande generalsekreterare 
Jozef Niemiec en uppdatering om skattekampanjen och Nadja Salson från EPSU bidrog med en 
uppdatering om skattekampanjen. 
 
Information om den ekonomisk-politiska gruppens möten: www.epsu.org/r/579 

 

Ekonomi, medlemskap och personal 

EPSU:s finansarbetsgrupp (FWG)  

EPSU:s FWG sammanträdde den 14 februari 2013, och behandlade EPSU:s budget 2013, 2014 
och 2015-2019, med utgång från handlingar som skickats ut före mötet och visar hur EPSU:s 
intäkter och utgifter kan balanseras. 

www.epsu.org/a/9416  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.epsu.org/a/9391
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Medlemskap  

Namn på förbund  Länder 
Antal  

medlemmar 

NYA MEDLEMMAR   

Der Verband angestellter Apotheker Österreichs Österrike 3.083 

Irish Nurses and Midwives Organisation Irland 31.684 

Israel Union of Government Employees Israel 10.000 

Italian Union of Work – Public Administrations Italien 20.100 

Associação dos Profissionais da Inspecçã Tributária Portugal 1.273 

Independent Trade Union of Firefighters of Macedonia Makedonien 700 

Trade Union of Health of Montenegro Montenegro 2.437 

ALBANSKA FÖRBUND SOM ÅTERANSLUTITS   

Trade Union Federation of Health Employees of Albania Albanien 2.400 

Trade Union Federation of Defence Civil Workers of Albania Albanien 3.000 

Trade Union Federation of Building, Wood and Public Service of 
Albania 

Albanien 3.500 

SUSPENSIONER  

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

Bosnien-
Hercegovina 

20.000 

Autonomous Trade Union in Power Industry, Chemistry and non-
Metal Industry in Croatia 

Kroatien 250 

Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini della CISL Italien 1.000 

SIGOL Federation - Public Services Rumänien 2.600 

Independent Energy Trade Union Federation Rumänien 6.896 

Nezavisnost Trade Union of Administration, Judiciary and Police Serbien 2.500 

Utility Workers Union of Tajikistan Tadzjikistan 5.000 

Central Committee of Cultural Workers Union of Ukraine Ukraina 5.000 

UTTRÄDEN   

National Federation of Chemical Workers – Podkrepa Bulgarien 380 

Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens - Secteur 
Public 

Luxemburg 2.500 

The Trade Union Republican Committee of the Energetic Employees Moldavien 6.109 

Trade Union Federation of Municipal and Local Economy Employees in 
Poland 

Polen 6.972 

Slovenský odborový zväz verejnej správy a Kultúry Slovakien 1.538 

 
 

Personal 
Efter en intern omorganisation (hantering av databasen) sades Catherine Fourneaux upp.  
www.epsu.org/r/7 
 
 
  

http://www.epsu.org/r/7
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EPSU:s nätverk för ungdomar  

www.epsu.org/r/527 
 
EPSU:s nätverk för ungdomar började året med att presentera rapporten som beställts av Nick 

Clark (Working Lives Research Institute) för i 
Bryssel baserade aktörer som arbetar med 
ungdomsarbetslöshet, en stor fråga för nationell 
och EU-politik.  
 
Nätverket sammanträdde i april i London på 
inbjudan av UNISON, (www.epsu.org/a/9427) 
med deltagare som företrädde förbund i 

Storbritannien, Finland, Norge, Turkiet, Montenegro, Lettland, Ungern, Vitryssland och 
Rumänien, och från alla EPSU:s branscher. Nätverket fortsatte att debattera vår verksamhet 
och började förbereda EPSU:s kongress.  
 
EPSU:s nätverk för ungdomar och EPSU:s sekretariat deltog i EFS delegation vid 
förhandlingarna med arbetsmarknadens parter om åtgärdsprogrammet för sysselsättning för 
ungdomar. Den sociala dialogkommittén för kommunala och regionala förvaltningar enades 
också om en gemensam text, som ska utgöra grunden för den framtida verksamheten, och 
sociala dialogkommittén inom elektricitet tog upp frågan om ungdomsarbetslöshet och 
praktikplatser (www.epsu.org/a/9368). 2014 räknar EPSU:s nätverk för ungdomar med att få 
se liknande uttalanden från andra branscher.  
 
Medlemmar av EPSU:s nätverk för ungdomar har samtidigt fortsatt att delta i möten med 
social dialog, EPSU:s fasta kommittéer och andra evenemang, presentera nätverkets prioriteter 
och försöka integrera unga arbetstagares svårigheter i EPSU:s allmänna politik. 
 
Den aktuella situationen har förmått EPSU:s nätverk för ungdomar att närmare samarbeta 
med andra europeiska fackliga federationer, och att samverka mycket aktivt inom EFS 
ungdomskommitté, där det utan tvivel är den mest aktiva europeiska fackliga federationen.  

Seminarium med ETUI-EPSU: Unga arbetstagare i den offentliga sektorn 
och facklig förnyelse, Sesimbra, Portugal, 16-18 september 2013  

www.epsu.org/a/9634  
 
Femte mötet med EPSU:s nätverk för ungdomar, med deltagare från Sverige, Vitryssland, 
Rumänien, Tjeckien, Frankrike, Italien, Spanien, Finland, Portugal, Ungern och Litauen. En 
motion om ungdomar utarbetades, som ombuden tog med sig hem till sina nationella 
organisationer i syfte att föra upp frågan om sysselsättning för ungdomar, 
ungdomsarbetslöshet och offentliga tjänster på dagordningen. 
 
  

http://www.epsu.org/r/527
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Avsnitt 3: EPSU:s nätverk för offentliga 
tjänster  

www.epsu.org/r/231 
 
EPSU:s nätverk för offentliga tjänster baseras på valkretsar och behandlar horisontella ärenden 
inom offentliga tjänster i EPSU.  
 

Direktiven om offentlig upphandling och 
om koncessioner  

Europaparlamentet och rådet antog omsider direktiven om 
offentlig upphandling och om koncessioner i början av 2014. I 
vårt svar på grönboken om offentlig upphandling förklarade 
vi EPSU:s mål för de nya direktiven16. EPSU arbetade med 
EFS, andra fackliga federationer och nationella 
centralorganisationer för att påverka utformningen av 
direktiven, och samarbetet var mycket givande.  
 
Den 28 maj organiserade EPSU, de belgiska fackförbunden 
och ett antal andra federationer en aktionsdag  
(www.epsu.org/a/9539) till stöd för våra sociala krav. EPSU 
har också fortsatt att spela en aktiv roll i det breda nätverket 
för hållbar utveckling inom offentlig upphandling. Nätverket 
gjorde en första utvärdering av direktivet i oktober 2013, gav 
ut ett gemensamt pressmeddelande i januari 2014 och tog 
fram en egen webbsida. 
(https://sites.google.com/site/sdppnetwork/) 
 
De viktigaste delarna av upphandlingsdirektiven omfattar 
bl.a. 

 Offentliga myndigheters rätt att utföra tjänster direkt bekräftas och begreppen "internt 
utförande" och "offentligt-offentligt samarbete" förtydligas  

 Alla intressenter och utförare av offentligt upphandlade avtal måste uppfylla nationella 
sysselsättnings- och arbetsmarknadslagar och kollektivavtal  

 Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är nu den viktigaste grunden för avtalskriterier, 
inte längre kostnad eller pris   

 Begreppet livscykel inkluderas (men det är inte uppenbart om det kan omfatta sociala inslag)  

 Det blir lättare för anbudsgivande myndigheter att inkludera sociala och miljöfaktorer i avtal, 
dvs. de kan nu skrivas in i anbudskriterierna (och i linje med Europadomstolens beslut)  

 Mer öppenhet i leveranskedjan – skyldighet att lämna uppgifter om underleverantörer (som 
gör det lättare att garantera efterlevnad17);  

                                                           
16

 www.epsu.org/a/7664 
17

 Se t.ex EIRO:s artikel om Cypern där endast två av de 26 offentliga byggarbeten som inspekterades 2011 visade 
sig uppfylla arbetslagstiftningen. Kränkningar gällde både leverantörer och underleverantörer. 
www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/cy016.htm 
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 Medlemsstaterna har möjlighet att fastställa ett gemensamt ansvar för underleverantörer 
och direkta utbetalningar till underleverantörer av myndigheterna   

 Bättre möjligheter att utesluta leverantörer med dåliga meriter, samt   

 Större ändringar innebär att avtal måste ut på anbud igen. 
 
Men det finns negativa inslag:  

 Ingen bättre insyn för medborgare (det är ett väsentligt område, som skulle kunna hanteras 
vid nationell införlivning)  

 Ingen hänvisning till ILO:s konvention 9418, och därför går det inte att tillämpa alla 
kollektivavtal   

 Sociala kriterier nämns inte i avsnittet om tekniska specifikationer (minimikrav för alla 
anbudsgivare) samt  

 Medlemsstater har möjlighet att förbehålla avtal för vissa tjänster (bl.a. sjukvård och sociala 
tjänster) till vissa former av sociala företag, men formuleringen är tvetydig och eventuellt 
skadlig. När denna del av direktivet införlivas ska det nära bevakas av de nationella 
medlemsförbunden. 
 

EPSU ska nu närmare uppmärksamma hur de nya direktiven införlivas. Många av EPSU:s 
medlemmar har utarbetat handböcker och annat material som stöder mer facklig kompetens 
och inflytande på offentlig upphandling. Information om detta kan utbytas genom EPSU:s 
nätverk 19.  
 
 

Direktiv om att bevilja koncessionsavtal  

Många av bestämmelserna i upphandlings- och koncessionsdirektiven är desamma, inte minst 
att de offentliga myndigheternas rätt att direkt utföra tjänster bekräftas, förtydliganden av 
begreppen internutförande och offentligt-offentligt samarbete, och sociala föreskrifter. Det blir 
dock viktigt att också bedöma hur direktivet kommer att påverka liberalisering av offentliga 
tjänster. EPSU ansåg det mycket oroväckande20 och diskuterade ärendet i februari 2013 med 
kommissionären för den inre marknaden Barnier. Som svar på bekymmer som uttryckts av EPSU 
och andra aktörer i många länder uteslöts vatten från den slutliga texten 
(www.epsu.org/a/9598). EU-kommissionen ska utvärdera inverkan av att vatten uteslutits tre år 
efter det nya direktivet införlivats i nationell lagstiftning (medlemsstater har fem år på sig att 
införliva det nya direktivet i nationell lagstiftning).  
 

                                                           
18

 En positiv hänvisning till ILO:s arbetsklausuler (offentliga avtal) konvention 94 skulle ha varit hjälpsamt då 
konventionen “…begär att klausuler införs i offentliga avtal för att (a) säkra att arbetstagare har rätt til lön, 
arbetstid och andra arbetsvillkor som är minst lika goda som de som normalt följs för arbetet i fråga inom området 
där avtalet ska utföras, och (b) också säkra att högre lokala normer, om de finns, tillämpas.” Konventionen hjälper 
därför till att bestrida argument att endast allmänt tillämpliga avtal är förenliga med EU:s inre marknad. Det är av 
vikt både för länder i EU/EES, men också i andra länder, då EU spelar en viktig roll inom ILO. Det medför också 
logiken om den inre marknaden i handelsrelationer. Till stöd för våra argument gav EPSU ut en studie om löner och 
andra sociala klausuler i offentlig upphandling i Europa, Thorsten Schulten, Kristin Alsos, Pete Burgess, Klaus 
Pedersen, december 2012 (EN/RU) www.epsu.org/a/9152  
19

 Se till exempel UNISON:s ‘procuring employment rights [upphandling av sysselsättningsrättigheter]’, också på 
EPSU:s webbsida www.epsu.org/a/8777 
20

 Se ställningstagandet som antogs av EPSU:s styrelse i november 2012 om de viktigaste bekymren och kraven  
www.epsu.org/r/589 och EPSU/PSIRU:s Factsheet on Public-Private Partnerships - PPP (faktablad om offentligt-
privata partnerskap) som förklarar de stora argumenten om att använda www.epsu.org/a/8193 

http://www.epsu.org/a/9598
http://www.epsu.org/a/9152
http://www.epsu.org/a/8777
http://www.epsu.org/r/589
http://www.epsu.org/a/8193
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Det är emellertid många offentliga tjänster, som omfattas av direktivet och det är viktigt att 
bevaka införlivning och implementering av bestämmelser. Det blir särskilt viktigt att utnyttja 
bekräftelsen av principen om internt utförande och förbättra krav på öppenhet, och EPSU kräver 
minst: 

 Ett offentligt samråd innan koncessioner etableras  

 Öppenhet i koncessionsavtal. Direktivet begär att de delar av koncessionsavtal som inte är 
förtroliga (gäller också avtal om offentlig upphandling) ska offentliggöras, men det räcker 
inte och bättre bestämmelser behövs nationellt, samt  

 Utvärdering – det borde vara obligatoriskt att utvärdera hur koncessionen presterar efter en 
viss tid. 

Se www.epsu.org/a/9342 för mer information om öppenhet   
 
EU-kommissionens grupp för intressenter om offentlig upphandling: EPSU har fortfarande 
representation i kommissionens grupp för intressenter. Gruppens protokoll finns här: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm 

 
 
EU:s handelspolitik   

Nätverket har fortsatt att följa EU:s handelsavtalsförhandlingar samt utvecklingen av den 
europeiska grannskapspolitiken (EGP). Vi försöker i samarbete med PSI säkra att offentliga 
tjänster i största möjliga mån utesluts från handelsavtal och att ett tillräckligt politiskt utrymme 
blir kvar för att fastställa och reglera offentliga tjänster i framtiden:  

 Försvara och bevara en positiv roll för offentliga tjänster/den offentliga sektorn och behovet 
att reglera det allmännas intresse. Att skydda offentliga tjänster ska inte ses bara som ett 
hinder mot frihandel, utan som normer som borde främjas. En sammanhållen EU-politik 
behövs om handel, utveckling och mänskliga rättigheter.  

 Säkerställa att alla länder, oavsett utvecklingsnivå, ska kunna utveckla, hålla kvar och styra 
offentliga tjänster i allmänhetens intresse. Handelsavtal måste innehålla breda undantag för 
offentliga tjänster och inte innehålla några åtagande om utbildning, sjukvård och sociala 
tjänster, vatten och sanitet.  

 Förhålla sig neutrala beträffande privat eller offentligt ägande. EU-fördraget bekräftar det, 
men i praktiken ser vi att privatisering främjas. Privatisering av statsföretag bör inte vara ett 
mål (särskilt som statsägt ofta omfattar kommunalt ägande).  

 Förenkla förfarandena (jämfört med GATS) för att modifiera eventuella engagemang. Det 
borde minska de eventuellt negativa konsekvenserna av bindande förpliktelser och innebära 
att länder lättare kan ta hänsyn till utvecklingen. 

 Förhindra att bestämmelser om tvistlösning mellan investerare och stat inkluderas. Vi erinrar 
om att EU sedan Lissabonfördraget har behörighet att bestämma över investeringspolitik. I 
mars 2013 antog EFS en motion som förklarar fackets farhågor, och en NGO, Corporate 
Europe Observatory (CEO) gav ut en rapport Profiting from injustice: How law firms, 
arbitrators and financiers are fuelling an investment arbitration boom [Tjäna på orättvisa: 
hur advokatfirmor, skiljedomare och finansiärer underblåser en högkonjunktur för 
investrings- skiljedomar]  (november 2012), som visar hur advokatbyråer och skiljedomare 
tjänar miljoner på investeringstvister mot regeringar. Tvister omfattar bl.a. tobaksjätten 
Philip Morris som stämde Uruguay och Australien om hälsovarningar på cigarrettpaket, och 
det svenska multinationella energiföretaget Vattenfall som försökte få $3,7 miljarder av 
Tyskland efter landet beslutat avveckla kärnkraft.  

 Säkerställa en öppen process, samråda osv. med facket och andra aktörer. 
 

http://www.epsu.org/a/9342
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm
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De aktuella handelsförhandlingarna omfattar: 
 
Internationella tjänsteavtal: Nya, månglaterala förhandlingar om ett internationellt tjänsteavtal 
(TiSA) inleddes 2013. Förhandlingarna omfattar cirka 21 länder, som företräder över 70 % av hela 
den aktuella tjänstehandeln i världen. Syftet med förhandlingarna är att expandera och bygga 
vidare på de bestämmelser som redan finns i det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) — ett 
avtal under Världshandelsorganisationen (WTO), som nu styr handel av somliga tjänster bland 
WTO:s medlemsnationer. PSI och civilsamhällesorganisationer skrev till handelsministrar och 
kritiserade TiSA, och brevet undertecknades av över 340 organisationer, bl.a. EPSU i över 115 
länder. PSI organiserade en workshop vid WTO:s offentliga forum den 2-3 oktober 2013 i syfte 
att göra handelsförhandlare och ambassadörer medvetna om farorna med TiSA.  
 
Handelsförhandlingar EU-USA (TTIP):  I mars 2013 fastställde EU-kommissionen ett förslag till 
mandat för det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar med USA, och 
förhandlingarna startade under sommaren. EU-kommissionen konstaterade att det främsta 
syftet var att “… de största handelshindren befinner sig bortom gränser, och består av 
bestämmelser, hinder an annat slag än tariffer, och byråkrati... 80 % av de övergripande 
potentiella vinsterna av ett handelsavtal är beroende av att minska de kostnader som påtvingats 
av byråkrati och förordningar, såväl som av att liberalisera handeln i tjänster och offentlig 
upphandling... Båda sidor hoppas att om de likriktar sina inhemska normer kommer de att kunna 
fastställa riktmärken för att utarbeta globala regler.  En dylik åtgärd skulle uppenbarligen vara till 
nytta för exportföretag i både EU och USA, men skulle också stärka det multilaterala 
handelssystemet”. EFS och AFL-CIO håller på att utarbeta en checklista med fackliga farhågor och 
frågor till förhandlarna. EPSU/PSI ska särskilt uppmärksamma frågan om offentliga tjänster. 
 
Förhandlingar mellan EU och Kanada (CETA): I oktober 2013 avslutade EU och Kanada 
förhandlingar om ett handelsavtal. Hittills har ingen text getts ut och det finns bara allmän 
information på EU-kommissionens hemsida, heller inte om det kontroversiella skyddet mellan 
investerare och stater (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=974). Vidare nämns 
ingenting om och/eller i vilken utsträckning offentliga tjänster ingår. Som anmärktes i 
uppdateringen om offentliga tjänster inför styrelsemötet i april 2013 försökte EU-kommissionen 
under förhandlingarna om CETA att inskränka en uteslutning av offentliga tjänster och flytta ifrån 
ett system med en s.k. positiv lista (där tillstånd måste listas) till ett system med en s.k. negativ 
lista (om ingenting uttryckligt uteslutits ingår allt automatiskt).  

Politiken kring globalisering och offentliga tjänster: att sätta EU:s 
handels- och investeringsagenda på sin rätta plats, EPSU/EFS/ÖGB/AK:s 
gemensamma seminarium om offentliga tjänster och handel, 14 november 
2013 i Bryssel 

www.epsu.org/a/9746  
 
Den 14 november 2013 organiserade EPSU ett seminarium i syfte att diskutera förhandlingarna 
om TiSA, TTIP och CETA med hjälp av EFS, ÖGB, Arbeiterkammer (AK) Österrike 
(Arbetskammaren) och PSI. Seminariet byggde på mötet med EPSU/AK/ÖGB i november 2011, 
“Förhandlas offentliga tjänster bort?” (www.epsu.org/a/8045) och avsikten var att stärka 
kompetensen för att ge bättre skydd åt de offentliga tjänsterna i EU:s utrikespolitik. Experter 
inbjöds, bl.a. Markus Krajewski, universitetet Erlangen-Nürnberg och Scott Sinclair, Canadian 
Center for Policy Alternatives.  
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=974
http://www.epsu.org/a/9746
http://www.epsu.org/a/8045
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Slutsatserna från seminariet den 14 november tillfördes EFS arbetsgrupp om handel och PSI:s 
verksamhet om handel. Ett antal utfrågningar har nyligen ägt rum i Europaparlamentet om de 
olika handelsförhandlingarna och ett antal civilsamhällesmöten arrangerats, särskilt om 
förhandlingarna mellan EU och USA (TTIP).  
 
EP:s intergrupp om offentliga tjänster:  Vi har bidragit till möten med Europaparlamentets 
intergrupp om offentliga tjänster (http://services-publics-europe.eu/index.php).  Ett gemensamt 
möte planerades med intergruppen om sysselsättning i den offentliga sektorn, men sköts upp. 
 
 

EPSU:s Public Services Monitor 

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

http://services-publics-europe.eu/index.php).
http://www.epsu.org/r/578
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Avsnitt 4: Kampanjer och kommunikationer  

Vattenkampanjen – europeiskt medborgarinitiativ “Vatten är en 
mänsklig rättighet!” 

Av alla EPSU:s kampanjer under året blev det europeiska medborgarinitiativet om rätten till 
vatten på många sätt den mest framstående och framgångsrika. Vi behövde en miljon 
underskrifter med ett minimum i minst sju länder (qvorum - beslutsförhet). Vi åstadkom 
närmare 1,9 miljoner namnteckningar och överträffade minimitalet i 13 länder. Kampanjen 
blev en succé, politiker reagerade och EU-kommissionen försäkrade att vatten är en 
allmännytta och att vattentjänster inte ska privatiseras. I koncessionsdirektivet har 
vattentjänster fått en särbehandling.  
 
Kampanjen blev en framgång för EPSU, med erkännande, uppskattning, anseende och 
synbarhet, då t.ex. över tre miljoner människor besökte webbsidan www.right2water.eu.  
 
Vi drev kampanjen med ett brett urval grupper, som stödde vår satsning. Det vore rätt att säga 
att utan dessa bundsförvanter hade kampanjen blivit mindre framgångsrik i vissa länder. I 
februari klarade vi milstolpen en miljon underskrifter efter enorma framgångar i Tyskland och 
Österrike. Inte långt därefter fick vi mycket goda resultat i Belgien, Slovakien och Slovenien, 
och i maj uppnåddes qvorum i över sju länder, bl.a. Nederländerna, Spanien, Litauen, Grekland 
och Finland. Qvorum åstadkoms slutligen i Italien, Luxemburg och Ungern.  
 
En kampanj av det här slaget över hela EU fordrar energiskt stöd i alla länder (särskilt de 
större). Utan Tyskland (med 1,3 miljoner namnteckningar) skulle kampanjen inte ha lyckats. 
Det andra landet i rangordning var Italien, med "bara" 67 000 underskrifter. Det är en enorm 
skillnad och visar att Ver.di var en stor drivkraft bakom kampanjen.  
 

Kampanjen blev svårare än förväntat. Våra erfarenheter inom vatten, och 
samarbetet med NGO som verkar inom området var en fördel för oss. Det 
blev svårare än vi hoppats att mobilisera folk, då vattentjänster inte ansågs 
vara ett problem av medlemsförbund i en del länder. Samtidigt fick 
kampanjen hjälp av att spörsmålet om "rätten till vatten" var en enkel och 
tydlig fråga.  
 
Det var en fördel att det här var ett av de allra första europeiska 

medborgarinitiativen, vilket hjälpte oss att skapa uppmärksamhet i media. Rent praktiskt var 
det ett hinder eftersom vi fick övermanna oförutsedda svårigheter och det var en ny sorts 
kampanj som måste klarläggas. Det är mycket svårt att tala till folk på sitt eget språk. Vi 
började med åtta språk på vår webbsida, dvs. en hel del att handskas med, och sedan lade vill 
till ytterligare två språk. De finska och tyska förbunden var väldigt hjälpsamma och inrättade 
egna webbsidor. Flera medlemsförbund satte också upp sidor på Facebook.  
 
EPSU:s medarbetare har fått en massa värdefulla kunskaper av att driva kampanjer, använda 
sociala medier och arbeta med effektiva metoder. Kontakter med pressen och andra 
organisationer har stärkts. Det var mycket givande att ta Facebook till hjälp för att sprida 
kampanjen. Twitter hjälpte oss också, men rent allmänt tar sociala medier en hel del tid i 
anspråk.  
 

http://www.right2water.eu/
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EPSU:s kampanj om att minska skatteklyftan: “En triljon euro 
har försvunnit i Europa” 

www.epsu.org/r/640, http://www.notaxfraud.eu/news.html  
Se också avsnitt 8, stats- och europeisk förvaltning. 
 

EPSU har varit en av de mest aktiva 
fackliga organisationerna på 
europeisk nivå i satsningen på 
rättvisa, progressiva skatter, bl.a. en 
europeisk finansiell 
transaktionsskatt som ett första steg 
i riktning mot en världsomfattande 
skatt. Vi har arbetat genom olika 
nätverk, utövat tryck på EU-
institutioner och deltagit i 
koalitionen Europeans for Financial 
Reform (EFFR). I november 2012 

inleddes kampanjen mot skattefusk och -flykt “Europe’s missing €1tn: we want it back [1 triljon 
euro har försvunnit, vi vill ha pengarna tillbaka]”. Ett antal aktioner och utredningar 
genomfördes till stöd för kampanjen för mer effektiva politiska åtgärder mot skattesmitning av 
de rika och av storföretagen. Bl.a. togs en rapport fram om omfånget av budgetnedskärningar i 
Europas skatteförvaltningar (www.epsu.org/a/9400). Kampanjen fortsätter fram till valet till 
EU-parlamentet i maj 2014. 

 
Kampanjen Nej till skattefusk nådde sin kulmen med en 
europeisk aktionsdag i Bryssel, som var en del av den av 
EPSU och PSI stödda europeiska veckan för rättvisa 
skatter den 13-19 juni. Ett möte med 100 fackliga 
ombud följdes av ett mediajippo på börsen (La Bourse) 
då bristen på konkreta åtgärder av Europas ledare i 
kampen mot skattefusk fördömdes  

(www.epsu.org/a/9596). Andra länder deltog i aktionen, nämligen Nederländerna, Cypern (där 
arbetet lades ned), Frankrike, Tyskland, Österrike och Storbritannien. EPSU anordnade flera 
möten med medlemsförbund för att sprida material för kampanjen och öka satsningarna på 
att lobba de europeiska institutionerna. 

 

Tusen arbetsplatser – Nej till åtstramningar, för en kampanj om 
alternativ  

EPSU har för första gången drivit en kampanj ute på arbetsplatser. Syftet med kampanjen Ett 
tusen arbetsplatser var att visa att många tusentals offentliganställda i hela Europa avvisar 
åtstramningar och kräver en alternativ politik. Hundratals arbetsplatser deltog, med möten, 
sammankomster, debatter och överläggningar om krisen i Europa och fackets alternativ till 
krisen. Tusentals arbetstagare medverkade och foton finns här: www.epsu.org/a/9755.  
 

 

 

http://www.epsu.org/r/640
http://www.notaxfraud.eu/news.html
http://www.epsu.org/a/9400
http://www.epsu.org/a/9596
http://www.epsu.org/a/9755
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Nätverket för fackliga journalister  

www.epsu.org/r/267  
 
Det har varit ett förändringens år för EPSU:s nätverk för fackliga journalister, då man beslöt att 
ändra nätverkets arbetsmetoder. I stället för att sammanträda och prata om olika sätt att få ut 
fackets budskap i dessa åtstramningstider, besökte nätverket i november Grekland, landet som 
står i centrum för konsekvenserna av åtstramningspolitiken. 
 
I samarbete med kollegor från PSI uppsökte nätverket arbetsplatser och demonstrationer, 
spelade in videointervjuer, och träffade organisationer som verkar mot privatisering. 
Medlemmar utarbetade mediamaterial att dela ut i sina organisationer. Sedan den finansiella 
och ekonomiska krisen har det varit debatt om sociala mediers och folkrörelsers roll, bl.a. 
fackföreningarna, och seminariet gav fackliga organisationer värdefulla verktyg. 
 
Arrangemanget var mycket uppskattat av ADEDY:s medlemsförbund, med deltagare från 
Grekland, Cypern, Litauen, Storbritannien samt Ghana och USA (plus PSI:s och EPSU:s 
sekretariat). Materialet som togs fram ska skickas ut till medlemsförbund i EPSU och PSI under 
2014. Allt material finns här: www.psi-can-greece.org/.  Det är ett bra sätt för kommunikatörer 
i olika förbund att informera medlemmar om livet som offentliganställda i andra länder 
konfronteras med rent konkret. 
 
 

Kommunikationer 

EPSU har haft fullt upp med att föra ut sitt arbete och sina budskap med alla kampanjer och 
mobiliseringar under 2013. EPSU:s nyhetsbrev, med ca 10 artiklar i månaden, fortsätter att 
skickas ut till över 2200 personer/organisationer. Tillsammans med de två andra 
kommunikationsverktygen som EPSU förfogar över, Public Services Monitor och nyhetsbrevet 
om avtalsförhandlingar, Collective Bargaining newsletter, är vi en viktig källa för upplysningar 
om frågor kring facket och social rättvisa. 
 
Vi utfärdade under året över 20 pressmeddelanden och många uttalanden och skrivelser till 
stöd för organisationer som deltog i en rad kraftmätningar (strejker, lockout, protester) samt 
budskap om solidaritet till våra medlemsförbund i länder som Turkiet om fackliga rättigheter, 
Spanien om den omarbetade arbetsmarknadslagstiftningen, Grekland om inverkan av 
åtstramningarna, och många andra, som finns att läsa här: www.epsu.org/r/199.   
 
EPSU:s webbsida fick under 2013 cirka 200 000 besök och en av de främsta orsakerna för 
besöken var att få tillgång till vattenkampanjen. 
  

http://www.epsu.org/r/267
http://www.psi-can-greece.org/
http://www.epsu.org/r/199
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Avsnitt 5: Jämställdhet  

www.epsu.org/r/28  
 

EPSU:s kvinno- och jämställdhetskommitté  

24 maj: 17:e mötet med kvinno- och jämställdhetskommittén  

www.epsu.org/a/9204 (Dokument och alla presentationer på mötet) 
 
De viktigaste frågorna som mötet behandlade var:  

 Val av en ny viceordförande – Christina Iftimescu (Sanitas, Rumänien) avgick och Alexa 
Wolfstädter (Verdi, Tyskland) som nominerats valdes enhälligt. 

 Återkoppling om Kvinno- och jämställdhetskonferensen med uppföljning: konferensen var 
en början till att samla alla branscher för att granska politik och avtal på EU och nationell 
nivå. Ett möte planeras senare under året i syfte att planera utbildning och effektiva 
redskap om löneskillnaden mellan könen. En debatt ägde rum om hur kvinnlig 
representation kan främjas i facklig verksamhet och i EPSU.  

 Presentation av nya rön om hur åtstramningsåtgärder inverkar på jämställdhet i den 
offentliga sektorn i Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Grekland, Rumänien, 
Tjeckien och Lettland (Lionel Fulton, Labour Research Department). Det var en uppföljning 
av en tidigare utredning som studerade inverkan på löner, villkor och sysselsättning. 

 Att utarbeta ett motionsförslag till EPSU:s kongress om att minska löneklyftan mellan 
könen, och att kämpa mot våld och diskriminering. Texten godkändes av kongressens 
resolutionskommitté och välkomnades av mötet. 

 Uppdatering om PSI:s jämställdhetsverksamhet (Sandra Vermuyten, PSI) efter 
omorganisering av PSI:s kvinnokommitté. Beslöts att förbättra samordningen mellan EPSU 
och PSI beträffande material om utbildning och avtalsförhandlingar om 
jämställdhetsfrågor. 

 Rapport om fortsatt solidaritetsarbete med KESK i Turkiet. 

 Rapport om EPSU:s pågående verksamheter och aktiviteter, och uppföljning av hur det 
transnationella avtalet med Gdf-Suez genomdrivs. 

 

EPSU:s projekt om löneklyftan mellan könen: “Att främja fackliga 
lösningar för att hjälpa till att minska löneklyftan mellan könen i den 
offentliga sektorn” 23 maj i Bryssel och 15 november i Wien 

www.epsu.org/a/9127  
Projektet stöds av GD Sysselsättnings budget 
för social dialog och avses omfatta två 
huvudteman – möjligheterna att minska 
löneklyftan mellan könen genom 
avtalsförhandlingar och genom att ändra 
sysselsättningsvillkor och tillgång till statistik 
om löner efter kön i offentliga tjänster i hela 
Europa. Överläggningarna under konferensen 
omfattade:  
 

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/9204
http://www.epsu.org/a/9127
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 Likalönsutmaningar i den offentliga sektorn och fackets svar – presentation av Lionel 
Fulton, ordförande för Labour Research Department, av en uppdaterad studie och svar på 
enkäten om "löneklyftan mellan könen i den offentliga sektorn” som skickades ut till 
EPSU:s medlemsförbund: www.epsu.org/a/9879 

 Hur fackförbund och arbetsgivare ser på avtalsförhandlingar och lika lön i ett europeiskt, 
nationellt och branschperspektiv – presentation av Jane Pillinger om de första resultaten 
av ett EFS projekt om lika lön och avtalsförhandlingar och hur åtstramningar påverkar lika 
lön, Jane Pillinger för EFS (www.epsu.org/a/9879)  

 Kommunal förvaltning (Österrike): Exempel från kommunen Wien ur ett österrikiskt 
kommunalt och/eller arbetsgivarperspektiv, Hörmann, Koller och Schumann – se Gdg 
KMSfB:s presentation http://www.epsu.org/a/9879  

 Statsförvaltningar/Vård och sociala tjänster: “En praktisk handledning om att utvärdera 
kvinnodominerande arbeten utan diskriminering”, Sylvie Brunol, CGT, Frankrike: 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-
valeur-egale.pdf  

 Åtstramning, konkurrensutsättning och privatisering: hur löner och jämställdhet påverkas 
i den offentliga sektorn – en allmän diskussion under Gloria Mills (UNISON) 
ordförandeskap, då medlemsförbund kunde tala om hur krisen påverkar kvinnors löner, 
lösningar och rekommendationer. 

 
 

EPSU:s medverkan i möten med synbar jämställdhetsverksamhet i EPSU  
 
 
Kvinnlig representation i EPSU:s stadgeenliga möten 2013 baserad på medverkan i 
kommittémöten  
 
Kommitté 2013 2012 2011 2010 

GEC 83 % 80 % 69 % 88 % 

NEA 42 % 30 % 28 % 39 % 

LRG 40 % 34 % 30 % 36 % 

HSS 68 % 73 % 64 % 66 % 

PUT 10 % 16 % 19 % 17 % 

Styrelsen 39 % 38 % 38 % 41 % 

 
  

http://www.epsu.org/a/9879
http://www.epsu.org/a/9879
http://www.epsu.org/a/9879
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf
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Avsnitt 6: Allmännyttiga verk  

www.epsu.org/r/16  
 

Fasta kommittén för allmännyttiga verk  

Fasta kommittén för allmännyttiga verks 
38:e och 39:e möten ägde rum den 23 
februari i Bryssel och den 23 september 
i Luxemburg. Energipolitik, kongressen 
2014 och kampanjen om rätt till vatten, 
Right2water, fortsatte att dominera  
agendan.  

Jan Rudén valdes till ordförande på det 
38:e mötet. Jan är förbundsordförande i 

SEKO (Sverige), ledamot av EPSU:s styrelse och har varit viceordförande i fasta kommittén.  

EPSU fortsatte att framhålla problemen som orsakas av den inre marknaden för elektricitet 
och gas. Den bidrar till osäkerhet för företagen, som inte investerar, samtidigt som 
nedläggning av kraftverk har allvarliga verkningar i flera länder. Marknaden för CO2 utsläpp 
(och det låga priset på utsläppsrättigheter) trappar upp problemen. EPSU har aktivt tryckt på 
EU:s institutioner och hävdat att utsläppen inte kan lämnas åt marknaden, och att stater och 
förordningar har en viktig roll vad gäller att uppnå ett mer hållbart energisystem. EPSU 
understryker den roll som kan spelas av offentliga investeringar i energi och annan 
infrastruktur för att sparka igång och upprätthålla tillväxt, och fortsätter att driva sin långvariga 
kampanj om att sysselsättning och sociala omständigheter bör spela en roll i Europas 
energipolitik, och fortsätter att bidra till EFS ställningstaganden. Kommittén hävdar att när 
klimatförändring behandlas ska principerna om en rättvis omställning och anständigt arbete 
(enligt beslut i Cancun) utgöra de ledande principerna i EU:s framtida politiska mål för 2030. 
Kommittén underströk också behovet av mål för förnybar energi, energieffektivitet och CO2 
utsläpp för 2030 som ett steg på vägen mot nästan noll CO2 utsläpp 2050.  
 
Kommittén:  
• behandlade förslaget till kongressmotion om allmännyttiga verk  
• antog ett ställningstagande om skiffergas och fortsatte att bevaka utvecklingen kring 

kärnkraftsäkerhet, att underleverantörers anställda ska omfattas av ett omarbetat 
direktiv. Ett vidsträckt ställningstagande om kärnkraftförsäkring och -ansvar antogs också  

• höll sig underrättad om direktiven om offentlig upphandling och koncessioner, och bidrog 
till EFS ställningstaganden i den europeiska resurseffektivitetsplattformen   

• behandlade en ny rapport om arbetsmiljö och gröna jobb som getts ut av den Europeiska 
arbetsmiljöbyrån, och påpekade att när arbetsplatser fragmenteras undergrävs 
arbetsmiljökulturen och facklig representation är ofta svar i sådana nya sysselsättningar 
och arbetstagarna därmed utsatta för större risker. Facket har därför en viktig roll att nå 
ut till dessa arbetstagare  

• fortsatte att bidra till diskussionen om den sociala dimensionen hos den Sydösteuropeiska 
energigemenskapen. Energigemenskapens ministerråd beslöt att genomföra ett samråd 
om framtidens sociala strategi i energigemenskapen, efter EPSU:s förslag. 
Arbetsmarknadens parter på EU nivå kom överens om ett gemensamt bidrag, och   

http://www.epsu.org/r/16
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• behandlade ställningstaganden i den sociala dialogen för elektricitet (se nedan). 
 
Ledamöter i EPSU:s fasta kommitté om allmännyttiga verk medverkade också i PSI:s globala 
energimöte den 24-25 september (www.epsu.org/a/9373). Bland annat diskuterades följande 
viktiga frågor på mötet: att organisera och mobilisera i energibranschen, privatisering, 
multinationella företag, klimatförändring, energi och utveckling, finansiering för energi, 
kompetens, utbildning och arbetsmiljö. 
 
 

Social dialog 

Social dialog i elektricitet www.epsu.org/r/99 
 
Den sociala dialogkommittén för elektricitet sammanträdde den 15 mars, 24 maj, 13 
september och 14 november. Arbetsgivarna och fackförbunden antog ett antal 
ställningstaganden, nämligen: 

 En gemensam åtgärdsram om kompetens och utbildning, som täcker ett brett urval 
frågor, bl.a. ungdomsarbetslöshet, jämställdhet och klimatförändring. Åtgärdsramen 
anger också en tidplan för uppföljning, 
rapporter och granskning.  

 Ett gemensamt ställningstagande om en 
kvalitetsram för praktikplatser – parterna är 
överens om att säkerställa att unga 
arbetstagare får sysselsättning i 
elektricitetsbranschen. Näringen kommer 
att behöva många nya arbetstagare som 
ersättning för alla som går i pension, och för 
att handskas med nya utmaningar och ny teknik. Kvalitetsramen bör omfatta de andelar 
som föreslås av EU-kommissionen, t.ex. att sluta ett praktikavtal, definiera målsättningen 
för yrket och lärande och handledning, erkännande av praktikprogram, en rimlig löptid, 
lämplig social trygghet och avlöning för praktikanter, och tydliga rättigheter och 
skyldigheter. I uttalandet står det också att våra medlemmar har erfarenhet av att 
behandla dessa frågor i kollektivavtal, avtal på företagsnivå och genom annan politik i 
enlighet med nationell praxis.  

 Gemensamt svar på energigemenskapens sociala strategi – huvudpunkterna:  

 Samförståndspromemorian om sociala frågor ska förbli ryggraden i den sociala 
energistrategin, inklusive de nationella sociala arbetsgrupperna, sociala planer och ett 
socialt forum.  

 Samförståndspromemorians bindande karaktär bör stärkas och energigemenskapens 
sekretariat bör erhålla fler resurser att bevaka hur den genomförs. Ministerrådet 
borde arbeta med tidsfrister av samma slag som energiregelverket.  

 EU-kommissionen och energigemenskapens sekretariat bör främja en social dialog för 
regionen med utgång från den sociala dialogen i EU. Den sociala dialogen bör ge 
tillfälle till arbetsgivarna och fackliga organisationer, samt, i förekommande fall 
regeringar, att komma överens om ställningstaganden som sedan kan vägleda 
utvecklingen av den sociala dimensionen i energistrategin för regionen. 

 
Kommittén slutförde diskussionerna om att inrätta ett branschkompetensråd för näringen och 
drog slutsatsen att förslaget saknar tillräckligt stöd inom näringen.  
 

http://www.epsu.org/a/9373
http://www.epsu.org/r/99
http://www.epsu.org/r/99
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Efter EPSU:s utredning om genomförandet av det globala rapporteringsinitiativet och bilagan 
om elektricitetsbranschen av den nederländska forskargruppen SOMO, uppdaterade 
kommittén ett tidigare gemensamt ställningstagande om företagens sociala ansvar, som också 
täcker skattestyrning och genomförande av det gemensamma uttalandet. 
 
Två diskussioner ägde rum om sysselsättningsstudien som genomförs av EU-kommissionen. 
Studien är en del av uppföljningen av färdplanen för energi 2050. 
 
EU-kommissionen gjorde presentationer inför kommittén om innovation och energiteknik, om 
kärnkraftsäkerhet och om kärnkraftansvar och -försäkringar. 
 
Social dialog inom gas  www.epsu.org/r/98  
 
Vi lyckades inte återuppliva den sociala dialogen för gasbranschen, då arbetsgivarna inte satsar 
tillräckligt på den. 
 
 

EPSU:s nätverk för samordnare för europeiska företagsråd  

www.epsu.org/r/69  
 
EPSU:s grupp för EWC samordnare sammanträdde endast en gång i år, i februari. I september 
deltog samordnarna för energibranschens EWC i PSI-EPSU:s globala energimöte 
(www.epsu.org/a/9373).  
 
Trots försöken att inrätta europeiska företagsråd inom vård och sociala tjänster har inga nya 
EWC:n skapats i den branschen. Ett nytt försök att få ett företagsråd i det svenska bolaget 
Ambea misslyckades då det verkar som om företagsstrukturen innebär att de inte är tvungna 
att inrätta ett EWC, och ledningen svarade inte på fackets anhållan. Det enda nya EWC:et 
inrättades i Suez Environment, ett företag som avknoppades ur GdF-Suez. EPSU drev frågan 
om att använda det nya direktivet om europeiska företagsråd för att få bättre EWC avtal, och 
bra avtal åstadkoms i GdF-Suez, Falck och i ENEL, där ett globalt ramavtal också tecknades. Fler 
europeiska företagsråd drabbades av stora omstruktureringar, bl.a. Veolia (som skildes från 
Transdev), GdF-Suez (som skildes från Suez Environment), EdF och RWE. EPSU stöttade de 
europeiska företagsråden på alla sätt och vis. 
 
PSI-EPSU:s globala energimöte diskuterade världsomspännande multinationella företag,  ur 
arbetstagares rättigheter ska försvaras i en global, flyktig aktiemarknad, vilka globala ramavtal 
som finns till och behöver stärkas, och hur de kopplas till europeiska företagsråd och vilken roll 
som spelas av dessa råd. 
 
EPSU hjälpte ENEL:s europeiska företagsråd och personalavdelningen med utbildning, 
arbetsmiljö, social dialog och den gröna ekonomin i syfte att stärka företagsrådets verksamhet 
och roll. Kursen ägde rum på ILO:s internationella lärosäte och var ett gott exempel på 
samarbete mellan ett EWC och ledningen. 
 
Tio samordnare för europeiska företagsråd i EPSU, dubbelt så många som 2012, deltog i EFS 
årliga EWC konferens, som gav ett tillfälle att utbyta information mellan EPSU:s EWC 
samordnare. Över 100 företrädare för europeiska företagsråd från EFS alla branscher 
diskuterade sina erfarenheter. Sekreteraren för Veolias EWC gav en presentation om den roll 
som de europeiska företagsråden kan spela vad gäller hållbarhetsfrågor. Den pågående krisen 

http://www.epsu.org/r/98
http://www.epsu.org/r/69
http://www.epsu.org/a/9373
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fortsätter att liksom under 2012 sätta press på EWC budgetar och hämmar ledamöternas 
möjligheter att delta i konferenser av det här slaget.  
 
 

Vatten 

www.epsu.org/r/38  
Se också avsnitt 4, Vattenkampanjen  
 
EPSU och medlemsförbunden har intagit en kritisk hållning till EU-kommissionens strategi för 
att skydda Europas vattenresurser. Det finns en del positiva inslag, men de riskerar att 
överskuggas av fokuseringen på ekonomiska instrument och på marknadsbaserade 
"lösningar". Den sociala dimensionen och mänskliga rätten till vatten har inte en framträdande 
roll. Detta speglas i det europeiska partnerskapet för innovation om vatten (EIP), som stöder 
strategin. EPSU fokuserar klart på utvecklingen under strategin och på partnerskapen för 
innovation i samarbete med föreningen för de offentliga vattenbolagen (Aqua Publica 
Europea).  
 
Strategin om vatten framhäver att försvar av vattenresurser inte bara handlar om skydda 

miljön, om hälsa och välmående, men också 
om ekonomisk tillväxt och välstånd. Målet är 
att säkra att EU:s vattenindustri till fullo 
utvecklar sin potential för tillväxt, och att alla 
delar av ekonomin som är beroende av 
tillgång till vatten av en viss kvalitet får tillfälle 
att blomstra. EU-kommissionen förmodar att 
det kommer att leda till tillväxt och 
arbetstillfällen. Det har hittills inte varit fallet.  
 
Tack vare EPSU och medlemsförbundens 

verksamhet lyckades vi säkerställa att vattenbranschen uteslöts från koncessionsdirektivet, 
och det europeiska medborgarinitiativet "Vatten är en mänsklig rättighet!" var en viktig faktor. 
Tryck utövades för att säkra framsteg om sociala kriterier och respekt för kollektivavtal, mer 
öppenhet, tydliga möjligheter att utföra tjänster internt och för offentligt-offentligt samarbete, 
både i det här direktivet och i upphandlingsdirektivet.  
 
EPSU verkade som utomstående expert åt den europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
beträffande EIP och vattenstrategin. EPSU har också varit rådgivare åt EFS vid 
ställningstagande om den europeiska plattformen för resurseffektivitet om temat "prissättning 
på vatten". 
 
 

Avfall 

www.epsu.org/r/37 
 
EU-kommissionen hade ett samråd om målen för avfall under strategin för resurseffektivitet. 
EPSU betonade den sociala dialogens och de offentliga myndigheternas roll, och stöttade EFS 
och den europeiska federationen för kommunala avfallsbolag. Avfallsindustrin spelar en 
väsentlig roll i förändringsprocessen mot ett resurseffektivt samhälle. Därför fortsätter EPSU i 

http://www.epsu.org/r/38
http://www.epsu.org/r/37
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möjligaste mån att delta i samråd och debatter om den s.k. gröna ekonomin och bevakade EU-
kommissionens planer noga.  
 
Jerry van den Berge, funktionär med ansvar hos EPSU för avfall har varit med och skrivit en 
artikel om “Working conditions in the waste sector in Europe and implications for trade union 
policy [Arbetsvillkor i avfallsbranschen i Europa och deras betydelse för facklig politik]”, i 
International Journal of Labour Research.21 
 
Då betydande resurser ägnats åt vattenkampanjen under året har mindre arbete lagts ned på 
avfallsbranschen. Inga framsteg har gjorts med att inrätta europeiska företagsråd i branschen. 
Avfall är, för en del multinationella företag, bara en mindre verksamhet och för andra företag 
fanns det få incitament eller föga tryck från arbetstagarna och lokala fackföreningar på 
nationell nivå att skapa ett EWC. Det är bara med det holländska multinationella företaget Van 
Gansewinkel som diskussioner fortsatte om att inrätta ett europeiskt företagsråd, och EPSU 
ska fortsätta med det under 2014.  
 
EPSU medverkade i en konferens om social dialog och arbetsmiljö i avfallsnäringen, som 
organiserats av den italienska stiftelsen Rubes Triva. Stiftelsen grundades i Italien av 
arbetsmarknadens parter inom avfallsindustrin, och EPSU ska fortsätta att samarbeta med 
den. EPSU arbetade också med ETUI med att ta fram en upplaga av HesaMag, 
arbetsmiljöskriften, som helt ska ägnas åt avfallsbranschen och kommer ut under första 
halvåret 2014. 
 
 
 
 
  

                                                           
21

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/publication/wcms_207887.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_207887.pdf
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Avsnitt 7: Kommunal och regional 
förvaltning  

www.epsu.org/r/3  
 

Fasta kommittén för kommunförvaltning  

De 40:e och 41:a mötena med fasta kommittén för kommunförvaltning ägde rum den 14 mars 
i Bryssel och den 8 oktober i Luxemburg. Ett möte arrangerades också tillsammans med den 
fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning den 9 oktober (www.epsu.org/a/9638 – 
se avsnitt 8, Stats- och europeisk förvaltning för upplysningar om mötet). Ett möte med en 
arbetsgrupp arrangerades tillsammans med den fasta kommittén för sociala tjänster och 
sjukvårdsfrågor den 13 mars i Bryssel. Mer information om det mötet finns i avsnitt 9 
(www.epsu.org/a/9089). 
 
Bland de viktigaste frågorna som behandlades av den fasta kommittén märks: 

 val av en viceordförande. Efter José Manuel Marques (STAL, Portugal) avgång valdes André 
Falba (FO, Frankrike) till ny viceordförande 

 överläggningar om utvärderingen av den europeiska sociala dialogen inom kommunala och 
regionala förvaltningar – mer diskussioner om de senaste resultaten  

 uppdatering om aktiviteter inom ramen för den europeiska sociala dialogen, inklusive 
tillämpningen av åtgärder inom europeisk social dialog, bl.a. implementering av 
Handlingsramen för lokala och regionala myndigheter (www.epsu.org/a/9193), den 
europeiska kvalitetsramen för praktikplatser  (http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm), EU-kommissionens samråd 
med arbetsmarknadens parter om omstrukturering (gemensamt svar) och tillämpning av 
åtgärdsramen om arbetsmiljö 

 fortsatta debatter om den ekonomiska krisen och dess inverkan på kommunala och 
regionala myndigheter (www.epsu.org/r/201);  

 diskussioner om återkoppling och uppföljning av mötet med arbetsgruppen om sociala 
tjänster, som sammanträdde den 13 mars (www.epsu.org/a/8899); 

 behandling av ett motionsförslag till EPSU:s kongress 2014 om branschen kommunala och 
regionala förvaltningar, och andra förberedelser för kongressen  

 upplysningar om EPSU:s kampanj om att minska skatteklyftor (www.epsu.org/a/9139);  

 lägesrapporter om upphandlings- och koncessionsdirektiven  

 uppdatering om EPSU:s arbete och kampanjer om ekonomisk styrning, meddelandet om 
den sociala dimensionen, handelsförhandlingarna mellan USA och EU, val till 
Europaparlamentet och kampanjen om rätt till vatten  

 uppdatering om utbildningsseminariet om sociala tjänster i Sofia, som diskuterade 
organisering och avtalsförhandlingar  

 uppdatering om projektet Pessis, som undersökte social dialog i branschen sociala tjänster  

 uppdatering om att återta verksamhet i kommunal regi – fler exempel och nya utredningar  
samt 

 främja jämställdhet mellan könen, aktuella utmaningar med exempel från Sverige och en 
uppdatering om EPSU:s projekt om löneskillnader mellan könen. 

 
Dokument och presentationer: www.epsu.org/a/9087 och www.epsu.org/a/9205  
 

http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/a/9638
http://www.epsu.org/a/9193
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.epsu.org/r/201
http://www.epsu.org/a/8899
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Social dialog 

www.epsu.org/r/73  
 
Kommittén enades om att utfärda ett gemensamt uttalande till stöd för den europeiska 
branschövergripande åtgärdsramen för att behandla ungdomsarbetslöshet 
www.epsu.org/a/9878 och ett gemensamt uttalande om en arbetsmiljöstrategi 
www.epsu.org/a/9745. 
 
Den sociala dialogkommittén sammanträdde fyra gånger, två plenarmöten (20 februari och 12 
december) och två arbetsgrupper (17 juni och 26 september). De viktigaste ärenden som 
behandlades var:  

 uppföljning av det gemensamma svaret på grönboken om omstrukturering och 
föregripande av förändringar i kommunala och regionala förvaltningar  

 uppdatering om hur den ekonomiska krisen påverkar kommunala och regionala 
förvaltningar  

 presentation om den tredje globala rapporten om kommunala förvaltningar och 
decentralisering  

 uppföljning av den branschövergripande åtgärdsramen för att behandla 
ungdomsarbetslöshet med ett gemensamt dokument om att genomföra åtgärdsramen i 
kommunala och regionala förvaltningar  

 diskussion om information och samråd (Ramdirektiv 2002/14/EC) och att inrätta en ram 
för att informera och samråda med anställda i den offentliga sektorn  

 överenskommelse om ett gemensamt svar på samrådet om arbetsmiljö  

 uppföljning av det mångsektoriella initiativet om riktlinjer för att handskas med våld från 
utomstående på arbetsplatsen  

 debatt om EU:s invandringspolitik och de kommunala och regionala myndigheternas roll  

 diskussion om EU-kommissionens arbetsprogram 2014, samt diskussion om upphandlings- 
och koncessionsdirektiven. 

 
 

EPSU:s nätverk för brandmän  

www.epsu.org/r/315 

Möte den 28 maj 2013 med EPSU:s nätverk 
för brandmän i Berlin 

www.epsu.org/a/9345 
 
Dagordningens stora frågor omfattade en jämförande 
översikt av pensioner i Europa, en lägesrapport om EU:s 
arbetstidsdirektiv, en diskussion om ett nätverk för 
kvinnliga brandmän i Sverige, en presentation om EU:s 

civila skyddsåtgärdsmekanismer och information om ett europeiskt projekt om 
skyddsutrustning för brandmän. 
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Avsnitt 8: Stats- och europeisk förvaltning  

www.epsu.org/r/4  
 
Den fasta kommittén sammanträdde den 19 mars och 10 oktober 2013 såväl som den 20 mars 
i Kiev vid en branschkonferens (i linje med samarbetsavtalet mellan PSI/EPSU). Ett möte hölls 
också om EPSU:s kampanj om rättvisa skatter i samarbete med den fasta kommittén LRG den 9 
oktober. Möten arrangerades också för medlemsförbund som organiserar anställda inom 
försvar, kriminalvård och på ambassader. 
 
En ny viceordförande, Stelios Tsiakkaros (CFDT Interco, Frankrike) valdes vid mötet i oktober, 
som ersättning för Jacek Ciacma (CCOO, Spanien). 
 
Kommittén behandlade följande ärenden: 

 genomförande av skattekampanjen “Europa har förlorat 1 triljon euro: vi vill ha 
pengarna tillbaka!” www.etuc.org/a/11097  

 kampanjen om att öka satsningarna mot skattefusk och -smitning av rika personer och 
företag, som del av alternativen till åtstramningar gick som planerat. Den lanserades 
officiellt i november och har bidragit till att skifta den allmänna opinionen från utgifter 
till inkomster, den har förhöjt EPSU:s profil hos EU-institutioner och nätverk om 
rättvisa skatter och NGO (bl.a. gemensamma skrivelser, t.ex. till Rådets ordförande van 
Rompuy22), och påverkat EU-kommissionens politik. Mer information i avsnitt 4, 
Kampanjer och kommunikationer.  

 Kommittén har översett och bidragit till utredningen som beställdes av Labour 
Research Department om avvecklingen av arbetstillfällen i skatteförvaltningar sedan 
den finansiella krisens början. Resultatet av utredningen presenterades vid ett 
pressmöte den 25 mars, se “Austerity helps tax dodging [Åtstramningar hjälper 
skattesmitning]” (www.epsu.org/a/9400), och diverse andra möten med 
medlemsförbund och andra fackliga organisationer. Utredningen har varit värdefull 
när det gällt att kräva mer mänskliga och materiella resurser för skatteförvaltningar, 
om regeringar menar allvar med att bekämpa skattefusk och -smitning. I både 
Europaparlamentet och i det Europeiska ekonomiska och sociala rådet har åsikter om 
kommissionens åtgärdsplan mot skattefusk, aggressiv skatteplanering och 
skatteparadis citerat EPSU:s utredning och krävt mer resurser för skatteförvaltningar.  

 En lägesrapport om EU-kommissionens åtgärdsplan godkändes(www.epsu.org/a/9521) 
som i stort kräver att EU inför obligatoriska åtgärder, bl.a. en svartlista av 
skatteparadis i och utanför EU. EPSU lyckades med utgång från det politiska underlaget 
att påverka innehållet i EP:s och EESK:s rapporter om EU-kommissionens åtgärdsplan, 
inklusive kravet om facklig representation på en ny plattform och god skattestyrning. 
Det påverkar antagligen i sin tur valet av EPSU att medverka i plattformen vars uppgift 
är att övervaka genomförandet av EU-kommissionens åtgärdsplan. Plattformen har 
sammanträtt två gånger och ska verka tills 2016. Samtidigt som plattformen positivt 
erkänner EPSU:s bidrag om skattefrågor domineras den emellertid av företag- och 
arbetsgivarintressen, som uppenbarligen utgör ett problem (www.epsu.org/a/9844), 

                                                           
22

 www.epsu.org/IMG/pdf/2013-05-13_Coalition_letter_to_Mr_Van_Rompuy_-
EU_Summit_on_tax_fraud-2.pdf 
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vilket dock inte är unikt inom detta politiska område. Se NGO/EPSU:s vädjan om 
balanserade expertgrupper (www.epsu.org/a/9877).  

 Kommittén biföll EPSU:s vecka för rättvisa skatter den 17-23 juni, som sammanföll 
med G8 och ECOFIN möte om skattefusk, med aktioner i Belgien (19 juni, 100 
deltagare), Storbritannien, Tyskland, Cypern och Frankrike (www.epsu.org/a/9596). 

 Ett upprop om mer utbildning av lekmän i skattefrågor och godkännande av ett 
utbildningsprojekt som finansieras av EU om rättvisa skatter och konsekvenserna för u-
länder som leddes av War on Want, en brittisk grupp som driver kampanjer mot 
fattigdom, under medverkan av PCS (Storbritannien), ST (Sverige), CPSU (Irland), CCOO 
(Spanien), CGSP (Belgien), GÖD (Österrike) och EPSU:s sekretariat. 

 Kommittén bad om ett närmare samarbete med PSI om politiska framsteg mot 
skattefusk på OECD och G20 nivå, särskilt då G20 godkände OECD:s handlingsplan om 
baserodering och vinstförflyttning (se rapport på engelska och franska från TUAC:s 
möte den 29 november då EPSU och PSI medverkade (www.tuac.org/en/public/e-
docs/00/00/0D/FE/document_doc.phtml).  

 Förberedelse av kongressmotioner: kommittén bidrog till NEA:s motion vid båda 
mötena.  

 
 

Skatt på finansiella transaktioner i Europa 
 
Kommittén informerades om senaste nytt beträffande EU-kommissionens förslag till direktiv 
om en FTT i Europa (14 februari) med fördjupat samarbete i eurozonens 11 länder (Österrike, 
Belgien, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Portugal, Slovenien, Slovakien och 
Spanien). Enligt kommissionens ord är det (andra) förslaget att “säkerställa att den finansiella 
sektorn lämnar ett betydande och rättvist bidrag till de offentliga finanserna, [...] betalar 
tillbaka åtminstone en del av vad skattebetalarna i Europa har förskotterat i samband med 
räddningsaktionerna av bankerna”. Kommittén uppmuntrades att stegra satsningar för att 
undvika att förslaget späds ut av somliga regeringar under intensiva påtryckningar från 
finanssektorn och arbetsgivarorganisationer. EPSU bidrog i detta syfte till en hemställan på 
internet som den Österrikiska arbetskammaren startade (www.financialtransactiontax.eu) som 
uppmanar de 11 regeringarna, som stöder en FTT, att snabbt godkänna förslaget som det står. 
Ett beslut förväntas under det grekiska ordförandeskapet för EU under första halvåret 2014. 

EPSU konferens: Bygg på välfärdssamhällen och facklig styrka för ett 
socialt Europa, 19 och 20 mars, Kiev, Ukraina 

www.epsu.org/a/9122 samt underlag och presentationer: www.epsu.org/a/9250  
 
Trettio ombud från 20 länder i och utanför EU deltog i konferensen, som var ett tillfälle och 
blicka tillbaka på och utvärdera NEA:s verksamhet och skaffa mer fördjupade kunskaper om ett 
antal frågor. Tetiana Nikitina, SEEU:s ordförande, gav en presentation av Ukrainas sociala 
dialog och förbundets framgångsrika strategi i samarbete med ST (Sverige), att rekrytera yngre 
kvinnliga medlemmar. Det aktuella läget med förhandlingarna om EU:s östra partnerskap 
diskuterades, då stor vikt lagts vid handels- och säkerhetsfrågor och reformer av offentliga 
förvaltningar, men föga vid sociala frågor eller social dialog. En genomgång gjordes av 
angreppen på fackliga rättigheter i samband med EU:s ekonomiska styrning och 
fackförbundens reaktioner (protester, strejker och processer), och en rapport av Boris Plesa 
(SDLS, Kroatien) om hur man bekämpar korruption i offentliga tjänster i de f.d. jugoslaviska 
länderna. Nödvändigheten av en opolitisk tjänstemannakår, kraftigare säkerhetsåtgärder mot 
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privatisering, och ett mer aktivt engagemang av regeringar underströks (se också den av PSI 
beställda rapporten från PSIRU "Dealing with corruption and State capture" 
www.epsu.org/a/8978). 
 

 

Social dialog 

www.epsu.org/r/566  
 
Den sociala dialogkommittén inom statsförvaltningar (SDC CGA) höll fyra möten – två 
arbetsgrupper (19 februari, 8 oktober) och två plenarmöten  (23 april, 10 december) – i stället 
för sex, efter nedskärningarna av EU:s sociala dialogbudget, men en konferens ägde också rum 
i  Prag (4-5 oktober).  
 
Två nya länder, Litauen och Slovakien, gick med i arbetsgivarorganisationen EUPAE, som  nu 
har medlemmar i sammanlagt 11 länder och två observatörer (Ungern och Malta). Finland 
kommer förhoppningsvis snart med också. De franska arbetsgivarna tar över ordförandeskapet 
för EUPAE fr.o.m. 2014. 
 
Följande dokument diskuterades och beslut fattades: 
 
• Politiska riktlinjer om personalledning i syfte att bättre föregripa och leda förändringar. 

Dessa (icke bindande) riktlinjer går stick i stäv mot påtvingade omstruktureringar, och 
anger prioriteter för arbetsmarknadens parter på nationell nivå om att bl.a. inrätta en 
social dialog för att hantera eventuella förändringar – före, under och efter – av 
sysselsättning, arbetets organisation och avtalsenliga förhållanden. De uppmanar också 
till löneförhandlingar med fackliga organisationer och att en social konsekvensbedömning 
görs av konkurrensutsättning (www.epsu.org/r/569).  

• Ett uttalande, “Towards a healthy workplace”, (december) godkändes, som uppmanar EU-
kommissionen att anta en ny strategi om arbetsmiljö med konkreta åtgärder, bl.a. om 
psyko-sociala risker och att stärka arbetsmiljöinspektioner såväl som skyddsombuden på 
arbetsplatser genom utbildning och rättigheter. Uttalandet skickades till kommissionen 
(www.epsu.org/r/569).  

• Ansökan om och godkännande av ett EU projekt om att främja och tillämpa ramavtalet 
om tjänster av god kvalitet i statsförvaltningar, med fokus inledningsvis under  2014, på 
offentliga förvaltningar som arbetar med personer i utsatta situationer, t.ex. asylsökande, 
arbetslösa ungdomar och pensionärer med låg inkomst. 

• Svar på samråd från EU-kommissionen om praktikplatser för ungdomar 
www.epsu.org/a/10209 och odeklarerade arbetstagare www.epsu.org/a/10210  

• Insamling av data om kvinnors och mäns löner (analys inväntas) som en del av 
uppföljningen av uttalandet om lika lön. 

• Politiska prioriteter antagna för 2014-2015, bl.a. arbetstagares rätt till information och 
samråd, arbetsmiljö, sysselsättning för ungdomar och praktikplatser, samt att handskas 
med åldersmångfald. 
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Migrationspolitik 

www.epsu.org/r/551  
 
I år koncentrerades arbetet på att bidra till EFS, som antog en ny åtgärdsplan för att påverka 
kommissionens inväntade handlingsplan för 2014-2018 (www.etuc.org/a/11097). En 
delegation som leddes av EFS och inkluderade EPSU träffade kommissionens 
migrationskommissionär Malmström den 14 oktober och gick igenom EFS krav. En EFS motion 
om hur man undviker fler dödsfall bland migranter och asylsökanden runt Medelhavets 
stränder efter Lampedusatragedin sköts upp, på grund av oenighet om den roll som spelas av 
Frontex, EU:s gränskontrollbyrå. EPSU/PSI:s gemensamma Medelhavsprojekt om migration 
presenterades vid branschkonferens i Kiev, där mötet enades om att projektet bör spridas ut 
till alla EPSU:s regioner. Se också ovannämnda hänvisning till asylsökanden.  
 
 

Nätverket för kriminalvård  

www.epsu.org/a/8678  

Möte med nätverket för kriminalvård, 25-26 september, Bukarest, 
Rumänien 

www.epsu.org/a/9635  
 
41 ombud från 14 länder deltog i det årliga mötet, tillsammans med Rumäniens minister för 
social dialog och GD för kriminalvård herr Bajan, som också är styrelseledamot i Europris, 
EU/EES nätverk för generaldirektörer för kriminalvård. Mötet beslöt att utarbeta ett policy- 
underlag om utbildning av kriminalvårdspersonal (utkastet färdigställdes vid ett tekniskt möte 
den 2013-12-18) och att undersöka möjligheter att samarbeta med Europris. 
 
 

Försvaret  

www.epsu.org/r/582  

Nätverksmöte för EPSU/belgiska medlemsförbund inom försvaret, 16 maj, 
Bryssel 

www.epsu.org/a/9407  
 
EPSU:s försvarsnätverk som för samman civil och militär personal startades med hjälp av 
EPSU:s belgiska medlemsförbund den 16 maj i Bryssel (på CGSP-ACOD:s kontor). Ett förslag till 
uttalande godkändes av mötet och färdigställdes i tid för EU:s försvarsministrar den 19 och 20 
december (www.epsu.org/r/582). 
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Ambassad- och hushållspersonal  

www.epsu.org/r/645  
 
Nätverket fortsätter sitt rättsliga arbete och sina kampanjer för att avskaffa rättsliga kryphål 
vad gäller arbetstagarrättigheter för lokalanställd personal på ambassader, eller diplomaters 
hushållsanställda. Ett möte ägde rum med chefen för EU-kommissionens enhet för 
arbetsmarknadslagstiftning, Mme Guin, den 8 november, för att börja göra kommissionen 
medveten om problemen, och undersöka hur EU:s sociala direktiv kan tillämpas på denna 
grupp arbetstagare. Ett möte till ska arrangeras med EU:s utrikestjänst under första halvåret 
2014. 
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Avsnitt 9: Hälso- och sjukvård och sociala 
tjänster  

http://www.epsu.org/r/2  
 
Den fasta kommittén för sociala 
tjänster och sjukvård 
sammanträdde den 14 mars 2013 i 
Bryssel och den 15 oktober 2013 i 
Luxemburg. Den fasta kommittén 
diskuterade följande viktiga ärenden: 

 Omarbetning av direktiv 2003/88/EC om arbetstid: information om och bedömning av 
resultatet av förhandlingar mellan arbetsmarknadens branschövergripande parter i EU  

 Omarbetning av direktiv 2005/36/EC om erkännande av yrkeskvalifikationer: regelbunden 
uppdatering om förhandlingarna och lobbyverksamhet om EPSU:s viktiga 
ställningstaganden som antogs 2012 (www.epsu.org/a/9265); 

 Förberedelser för EPSU:s 9:e kongress 2014: behandling av branschmotionen om vård och 
sociala tjänster (nr. 11) och motionen från HSS-LRG om sociala tjänster (nr. 8); samt 

 Diverse EU initiativ om kvalifikationer, färdigheter och kompetens. Ytterligare två möten 
organiserades den 15 mars 2013 och 24 juni 2013 för att informera om syftet med dem, 
att bedöma innehållet och att identifiera prioriteter för EPSU:s verksamhet. 

 
Följande handlingar utarbetades och godkändes eller noterades av den fasta kommittén: 

 Gemensamt uttalande från EFS, ETUCE, EPSU, Eurocadres och CEPLIS (16 maj 2013) 
beträffande trepartsförhandlingarna om att fastställa EU:s regler om erkännande av 
yrkeskvalifikationer  (www.epsu.org/a/9538); 

 EPSU:s svar (20 augusti 2013) på EU-kommissionens samråd om en EU strategi om 
arbetsmiljö 2014-2020 (www.epsu.org/a/9117); 

 EPSU:s underlag om "Current developments in the health care sector, in the labour 
market for the health professions and in respect of the qualification, skills and 
competences of health workers – perspectives for trade union action in a European 
context [Aktuella företeelser inom vården, på arbetsmarknaden för vårdyrken och vad 
gäller kvalifikationer, färdigheter och kompetens för vårdarbetstagare - förutsättningar 
för fackliga åtgärder i Europa]" (16 september 2013) och ett diskussionsunderlag som hör 
till, “EPSU Discussion Paper on Potential Priority Areas and Tasks for EPSU 
[Diskussionsunderlag om eventuella prioriteter och uppgifter för EPSU]” (samma datum); 
samt 

 Beslut om resultatet av en förstudie om att inrätta europeiska branschråd om 
sysselsättning och kompetens för sjuksköterskor och vårdarbetskraften. 

 
EPSU: sekretariat deltog i ett seminarium om vårdanställda som emigrerar med bulgariska och 
rumänska medlemsförbund den 20-21 februari 2013 i Bukarest (www.epsu.org/a/9326) och i 
den regionala vårdkonferensen för Centraleuropa och Västra Balkan den 9-10 oktober 2013 i 
Belgrad (www.epsu.org/a/9894). 
 
Vi stödde medlemsförbundens protester och strejker, bl.a. i Lettland (www.epsu.org/a/9118), 
Polen (www.epsu.org/a/9750), Kroatien (www.epsu.org/a/9661), Cypern 
(www.epsu.org/a/9131) och Rumänien (www.epsu.org/a/10003). Omfattande upplysningar 
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om avtalsförhandlingar från hela Europa, om både vård (www.epsu.org/cob/97) och sociala 
tjänster (www.epsu.org/cob/108) gavs ut, och en artikel om hur den finansiella och 
ekonomiska krisen och åtstramningsåtgärderna har påverkat sjukvården, de anställda och 
patienter (www.espu.org/a/9895). 
 
Ett diskussionsunderlag (www.epsu.org/a/9537) och en lägesrapport om det sociala 
investeringspaketet (SIP) presenterades och godkändes av två möten med styrelsen. EPSU 
varnade om att driva offentligt-privata partnerskap som socialpolitisk modell och som metod 
för att locka privata investeringar till vård och sociala tjänster (www.epsu.org/a/9261). 

Möte om EU initiativ om kvalifikationer, färdigheter och kompetens den 15 
mars, Bryssel 

Arbetsgrupp om sociala tjänster  

www.epsu.org/a/9089 
 
Gruppen sammanträdde den 13 mars i Bryssel och gick igenom en presentation och 
utvärdering av resultatet av projektet PESSIS (www.epsu.org/a/9070) och diskuterade nästa 
tänkbara steg och de politiska och organisatoriska utmaningarna för EPSU. Ett underlag 
utarbetades till stöd för ett ställningstagande av EPSU om social dialog in sociala tjänster på 
bransch- och nationell nivå (och eventuellt också i framtiden på EU-nivå) 
(www.epsu.org/a/9203).  
 
En översikt av EPSU:s verksamhet och prioriteter inom sociala tjänster under perioden 2010-
2012 färdigställdes i februari 2013 (www.epsu.org/a/9089). 

Gemensamt ETUI-EPSU seminarium om sociala tjänster den 24-25 
september, Sofia, Bulgarien 

www.epsu.org/a/8900 och presentationer samt rapport: www.epsu.org/a/9751  
 
En gemensam utbildning med ETUI/EPSU i seminarieform om sociala tjänster. Inriktningen var 
på EPSU:s medlemsförbunds politiska prioriteter och ett utbyte beträffande initiativ och god 
praxis om hur man bäst organiserar denna verksamhet och rekryterar nya medlemmar. 
 
 

Social dialog 

www.epsu.org/r/20  
 
Den branschvisa sociala dialogen inom sjukhusbranschen (SSDC HS) sammanträdde fyra 
gången under 2013 i Bryssel, med tre arbetsgruppsmöten och ett plenum. 
 
Verksamheten och resultaten följde EPSU-HOSPEEM:s arbetsplan 2011-2013: 

 Ett projekt med HOSPEEM om att bevaka och främja tillämpningen av direktiv 
2010/32/EU om förebyggande av skador på grund av vassa instrument inom hälso- och 
sjukvården (www.epsu.org/r/629). Det omfattade tre regionala seminarier och en 
avslutande konferens för att bedöma hur direktivet införlivats i nationella regler, 
rapportera om vilken roll arbetsmarknadens parter spelat i samband därmed och att 

http://www.epsu.org/cob/97
http://www.epsu.org/cob/108
http://www.espu.org/a/9895
http://www.epsu.org/a/9537
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http://www.epsu.org/a/9203
http://www.epsu.org/a/9089
http://www.epsu.org/a/8900
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http://www.epsu.org/r/629)


EPSU / FSESP / EGÖD # 43 
Report of Activities 2013 

 

 

identifiera problem och öppna frågor. En slutlig rapport (www.epsu.org/a/9543) med 
bidrag från EPSU medlemsförbund har utarbetats samt ett spridningsdokument som 
betonar den roll som spelas av arbetsmarknadens parter i lagstiftning på EU-nivå om 
arbetsmiljö. Sammanlagt hade vi 365 deltagare, av vilka 192 var från medlemsförbund i 
(56 % kvinnor). 

 EPSU-HOSPEEM:s riktlinjer om olika utmaningar beträffande den åldrande 
vårdarbetskraften (www.epsu.org/a/9116) med ett antal exempel på god praxis bifogade, 
som antogs i oktober 2013, efter mer än ett års förhandlingar i arbetsgrupper och i SSDC 
HS:s arbetsgrupp. 

 Godkännande av tillämpningsrapporten om riktlinjer för många branscher om hur man 
hanterar våld från utomstående på arbetsplatsen, med bl.a. bidrag från EPSU:s 
medlemsförbund  inom HSS och LRG, som innehöll ett antal rekommendationer om 
eventuell uppföljning. 

 Godkännande av ett gemensamt uttalande från HOSPEEM och EPSU om EU:s nya ram för 
arbetsmiljöpolitik (www.epsu.org/a/9117) 

 Uppdatering om trepartsförhandlingarna om att omarbeta direktiv 2005/36/EC om 
erkännande av yrkeskvalifikationer och en första bedömning av den slutliga  texten 

 Uppdatering om de främsta initiativen i GD SANCO:s åtgärdsplan för vårdarbetskraften i 
EU, diskussioner och beslut om EPSU och HOSPEEM:s roll och engagemang, t.ex. i  
gemensamma åtgärder om planering av vårdarbetskraften, samt en kartläggning och 
strategier för att rekrytera och hålla kvar personal (båda under 2014). 
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http://www.epsu.org/a/9116
http://www.epsu.org/a/9117


EPSU / FSESP / EGÖD # 44 
Report of Activities 2013 

 

 

Avsnitt 10: Avtalspolitik och information 

Avtalspolitik och information 
EU-kommissionen och många regeringar har fortsatt att driva sin åtstramningspolitik; 
offentliganställdas kollektivavtal, löner och villkor har utsatts för hårda påtryckningar. 
Utsträckningen av EU:s inblandning i nationella avtalssystem debatterades vid en 
trepartskonferens om löner, som EU-kommissionen arrangerade den 1 februari. EPSU bidrog 
till mötet, och betonade omfattningen av angreppet på offentliganställda. Senare under året 
arrangerades ett seminarium av GD ekonomi och finans om staters lönekostnader, som 
fokuserade på löneutvecklingen i den offentliga sektorn, och jämförelser med den privata 
sektorn. 
 
Avtalsförhandlingar i den offentliga sektorn har överallt i Europa blivit föremål för ökad debatt 
och utredningar under senare år, och EPSU tillfrågades om att bidra till ett antal möten och 
konferenser under 2013, bl.a. en stor konferens om avtalsförhandlingar som organiserades i 
februari av det kanadensiska förbundet för offentliganställda CUPE, ett seminarium på 
ADEDY:s skola också i februari, en konferens som Europeiska transportarbetarefederationen 
anordnade i juni, ett seminarium för lokalt fackligt aktiva som vårdförbundet i Vitryssland höll i 
oktober och en workshop för fackliga centralorganisationer från Östeuropa och Centralasien, 
som ILO organiserade i Torino i december. 
 

Regelbundna rapport i epsucob@NEWS 
Det elektroniska nyhetsbrevet epsucob@NEWS (www.epsu.org/r/121) skickades ut 19 gånger 
under året. Det bevakar utvecklingen av löner och villkor i offentliga tjänster och fortsätter att 
återspegla den mycket utmanande miljö, som möter förhandlare i de flesta länder i Europa. I 
april gavs en särupplaga ut, som gav läsarna en sammanfattning av och källorna till en rad 
aktuella utredningar och publikationer, som studerat hur åtstramningar påverkar 
avtalsförhandlingar i offentliga tjänster. Artiklarna i nyhetsbrevet är taggade, och visas 
automatiskt på EPSU:s webbsida både efter land och bransch. En ny bransch tillades 2013 och 
alla artiklar om sociala tjänster återfinns nu tillsammans: www.epsu.org/cob/108.  

Konferens om avtalsförhandlingar och social dialog, 16-17 december 
2013, Bryssel 

www.epsu.org/a/100072  
 
Inverkan av krisen, åtstramningsåtgärder och ekonomisk styrning blev återigen huvudteman 
för avtalskonferensen. Bland andra talade Luca Visentini och Ronald Janssen från EFS om de 
senaste följderna av ekonomisk styrning för avtalsförhandlingar, och EFS svar presenterades. 
Torsten Müller från ETUI gav en översikt av lönetrender i den offentliga sektorn, medan 
Isabella Biletta från utredningsorganisationen Eurofound presenterade resultatet av en 
kartläggning av arbetsvillkor i centrala statsförvaltningar. Camilla Galli da Bino, också från 
Eurofound, förklarade organisationens senaste initiativ om att föra ut mer information om 
avtalsförhandlingar online. Lionel Fulton från Labour Research Department meddelade 
resultatet av en utredning om löneklyftor mellan könen, som beställts av EPSU. Unga 
arbetstagare och sysselsättning och decentralisering av avtalsförhandlingar diskuterades i 
grupper. En tredje workshop om löner och villkor i branschen sociala tjänster, med 
upplysningar om ett nytt projekt som stöds av  EPSU, WICARE, som ska pågå under hela 2014 

file://SRV-FS-03-ASP/epsu/shared/00%20-%20MEETINGS%202014/04.01%20EC/R%20of%20A/www.epsu.org/r/121
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och bestå av en kartläggning av enskilda arbetstagare i branschen, utförs med hjälp av forskare 
på institutet AIAS på universitetet i Amsterdam och det internationella webbnätverket Wage 
Indicator. 

Avtalsförhandlingar: uppföljningsmöte 14-15 maj 2012, Bryssel 

www.epsu.org/a/9530 
 
En uppföljning på två dagar efter avtalskonferensen 2012 ordnades i Bryssel i maj. Torsten 
Müller, ETUI, gjorde en presentation om hur EU ingriper i avtalsförhandlingar på nationellt 
plan och särskilt på hur det påverkar den offentliga sektorn. Mötet behandlade innehållet i 
avtalskonferensen 2012 och utarbetade rekommendationer till konferensen 2013. Deltagarna 
debatterade också centrala frågor som bör inkluderas i motionen till EPSU:s kongress 2014. 
Mötet diskuterade också hur viktiga politiska områden som lika lön och sysselsättning och 
yrkesutbildning för ungdomar kan drivas vidare, dock utan att komma till några tydliga 
slutsatser om det går att samordna. 
 

Regionalt initiativ 
Representanter för energiförbund från f.d. Jugoslavien sammanträdde i Fruŝka Gora i Serbien 
den 6-7 mars för en överläggning om gemensamma frågor och utmaningar med 
avtalsförhandlingar. Det var gruppens andra möte, som organiserades med hjälp av Friedrich 
Ebert stiftelsen.  
 

EFS 
EPSU har fortsatt att spela en aktiv roll i EFS utskott om avtalsförhandlingar och i 
projektgruppen om avtalsförhandlingar som inrättades 2012 i syfte att bättre samordnad EFS 
verksamhet inom detta område. Utskottet och projektgruppen sammanträdde två gånger, och 
en sommarskola hölls också. EPSU hade också en representant i styrgruppen för EFS projekt 
om att förhandla för jämställdhet, och deltog i en workshop och den avslutande konferensen.  
 

Länkar 
Det mesta materialet om avtalsförhandlingar på webbsidan http://www.epsu.org/r/87 
 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
epsucob@NEWS, branschvis 

 HSS www.epsu.org/cob/97 

 Sociala tjänster www.epsu.org/cob/108 

 NEA www.epsu.org/cob/91 

 LRG www.epsu.org/cob/101 

 PUT 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 

(Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Tjeckien, Ungern, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien, 
Slovakien och Slovenien) 
 
Sedan Kroatien anslutits till EU är nu fem länder i regionen medlemmar i Europeiska unionen. 
De övriga fem staterna – Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien 
– befinner sig på olika steg i anslutningsprocessen (Makedonien, Montenegro och Serbien är 
kandidatländer, Bosnien och Hercegovina och Kosovo är potentiella kandidatländer ). 
 
Valkretsen välkomnade 2013 ett nytt medlemsförbund, Trade Union of Health and Social 
Services of Montenegro.  
 
De viktigaste händelserna i dessa länder är på det stora hela förbundna till frågor som är 
gemensamma för de flesta länderna i EU, och särskilt kopplade till de politiska, ekonomiska och 
sociala satsningarna på att övervinna konsekvenserna av krisen.  
 
Fackförbunden understryker att Europas framtid inte kan baseras på åtstramningar, otrygghet 
och social regression. De har arbetat på alternativ till åtstramningspolitiken som drivs av 
Europeiska unionen, och därefter av nationella regeringar, och betonade att det krävs mer 
investeringar i offentliga tjänster och att angripa ökande ojämlikhet, fattigdom och 
arbetslöshet. Medlemsförbund har till stöd för Europas behov av solidaritet och ett samfällt 
svar på gemensamma problem vidtagit många aktioner. De flesta hänger samman med kampen 
att behålla eller stärka rätten att förhandla kollektivt och visa respekt för arbetsmarknadens 
parters självständighet. 
 
Läget i länderna som befinner sig i olika faser av anslutning till Europeiska unionen är mer 
komplicerad, på grund av att kolossala omstruktureringar måste genomföras för att 
tillfredsställa anslutningskriterierna. Inverkan av ekonomiska och sociala reformer på 
medborgarna och på offentliganställda varierar beroende på den lokala situationen, men är 
rent allmänt mycket allvarlig. 
 
Det 16:e mötet med valkretsen Centraleuropa och Västra Balkan hölls i Prag, Tjeckien, den 10 -
11 april.  
 
Mötet inriktades på hur den globala ekonomiska och finansiella krisen inverkar på regionen. 
Deltagarna antog en rapport om utvecklingen och verksamheten i valkretsen, och redogjorde 
för senaste händelser i respektive länder beträffande den ekonomiska, sociala och politiska 
situationen, åtstramningsprogrammen, kränkningar av fackliga och mänskliga rättigheter, 
problem med avtalsförhandlingar, negativ löneutveckling, och diskuterade hur facket svarar på 
det, fackliga alternativ och gemensamma åtgärder.  
 
Mötet diskuterade också EPSU:s prioriteter och åtgärder, särskilt vattenkampanjen, 
medlemsförbundens medverkan i EPSU:s stadgeenliga organ och andra  instanser, ekonomiska 
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frågor, rekrytering av nya medlemsförbund och medlemsavgifter, samt förberedelser för EPSU:s 
kongress 2014.  
 
Medlemsförbunden föreslog projekt för perioden 2013 och framåt. På grund av begränsade 
budgetar för projekt i regionen fokuserade diskussionerna på de mest angelägna frågorna, och 
på verksamheter som är givande för så många medlemsförbund som möjligt.  
 
Följande verksamhet ägde rum: 

 Sydösteuropeiska energigemenskapens länders 13:e rundabordskonferens (en fortsättning 
på ett långsiktigt projekt som medsponsras av Friedrich Ebert stiftelsen), hölls i 
Makedonien den 11-12 september; 

 EPSU:s regionalkonferens om sjukvårdsreformer (för alla medlemsförbund inom sjukvård 
och sociala tjänster), som hölls i Serbien den 9-10 oktober; 

 Uppföljning av projektet att motivera unga arbetstagare att bli aktiva medlemmar i 
medlemsförbund i Tjeckien och Slovakien (som helt sponsrades av irländska 
medlemsförbundet IMPACT). Två seminarier hölls i Tjeckien, 26-28 april och den 18-20 
oktober.  

 
Beslöts också att samordna en del verksamheter (t.ex. seminariet om inverkan av den 
ekonomiska krisen på vårdanställda i Serbien tillsammans med den regionala konferensen om 
sjukvårdsreformer), att försöka få andra ekonomiska resurser (t.ex. ungdomsprojektet för 
länderna i Västra Balkan, som ska sponsras av Friedrich Ebert stiftelsen) eller att skjuta upp 
några aktiviteter till 2014 (t.ex. EPSU:s konferens för kulturarbetare i Centraleuropa, och EPSU:s 
regionalkonferens om reformer i statsförvaltningar). 
 
Hur den globala ekonomiska och finansiella krisen har påverkat regionen debatterades under 
ett seminarium, som hölls direkt efter valkretsmötet och var öppet för alla i regionen. 
Seminariet omfattade ekonomisk styrning i Europa, löner och avtalsförhandlingar, hur den 
ekonomiska krisen har påverkat regionen och en översikt av åtgärder som vidtagits i regionen. 
Deltagarna diskuterade också EPSU:s och EFS alternativa planer för ekonomisk återhämtning 
(EPSU:s motioner och åtgärder beträffande den ekonomiska och finansiella krisen) och 
eventuella gemensamma aktiviteter, inklusive nationella åtgärder. 
 
De viktigaste synpunkterna och rekommendationerna från valkretsmötet var: 

 Landrapporter visade att den globala finansiella och ekonomiska krisen fortsätter att 
påverka regionen mycket allvarligt. Fackliga organisationer försöker försvara arbetstagares 
intressen på bästa sätt. Ett stort problem är att den sociala dialogen mellan fackförbund 
och arbetsmarknadens parter är otillräcklig. Medlemsförbund bör själva samordna 
aktiviteter både nationellt och internationellt. Trots EPSU/PSI:s begränsade ekonomiska 
resurser räknar medlemsförbunden med att få hjälp att lösa de mest akuta problemen. 

 Medlemsförbund bör ta vara på möjligheten att delta i EPSU:s stadgeenliga organ och 
andra instanser för att få regelbunden information och påverka EPSU:s arbete i riktning 
mot sina behov. Medlemsförbund borde undersöka sin representation, diskutera ärendet 
sins emellan på nationell nivå och nominera sina representanter i förekommande fall.  

 Medlemsförbunden uppskatta EPSU:s bidrag till verksamheten (t.ex. genom EPSU:s 
regionala projekt, EPSU:s regionalkontor i Prag, genom protestskrivelser från EPSU till 
regeringar och arbetsgivare, mm.). 
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Nordöstra Europa 

(Armenien, Vitryssland, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Polen, Ukraina) 
 
Under det senaste året har en hel del politiska, ekonomiska och sociala händelser ägt rum. 
Georgien och Ukraina antog ett antal lagar i syfte att uppnå de villkor som fastställts för att 
underteckna ett associeringsavtal och inrätta ett djupgående och omfattande handelsområde 
med EU. Dock uttryckte Ukrainas regering i sista minuten att avtalet inte skulle undertecknas, 
på grund av eventuella ekonomiska svårigheter och förhållandet till Ryssland. Detta ledde. 
trots myndigheternas uttalanden om att man skulle fortsätta på den inslagna europeiska 
vägen, till omfattande protester i landet, som stöddes av ukrainare som lever i förskingringen 
utomlands.  
 
Georgien skrev i november 2013 under ett avtal om ett djupgående och omfattande 
frihandelsområde med EU, som en del av associeringsavtalet. Landet har en fond på många 
miljoner dollar till stöd för välfärdsprojekt, särskilt inom energi och medicin. Armenien har 
däremot uttalat sin avsikt att gå med i tullunionen med Ryssland, Kazakstan och Vitryssland. 
Lettland bekräftade att landet skulle gå över till euron den 1 januari 2014.   
 
I valkretsen har utvecklingen på arbetsmarknaden återspeglar många av de trender som 
märkts på andra håll i Europa, bland annat: 

 Avveckling av arbetstillfällen, särskilt i den offentliga sektorn   

 Ökad arbetslöshet, deltidsarbeten, tillfällig och annan avvikande sysselsättning  

 Fler egenföretagare  

 Alltmer ojämlika löner och fortsatta problem med låga löner och låga minimilöner  

 Fortsatta omstruktureringar av företag, och nedskärningar av offentliga tjänster  

 Informell sysselsättning växer, långsiktig arbetslöshet ökar  

 Koppling mellan löner och kvalifikationer och arbetsresultat saknas  

 Arbetsmarknadspolitiken är mestadels reaktiv snarare än proaktiv  

 Omfattande överträdelser av arbetsmarknadslagstiftning. 
 

Arbetsgivare i den offentliga sektorn kränkte också principerna och systemen bakom 
partsförhållandet, kollektivavtal bröt ned, socialförsäkringar och utbetalning av incitament 
skars ned, förhandlingar om branschavtal och kollektivavtal i företag fördröjdes på alla 
tänkbara sätt.  
 
Medlemsförbunden framhöll att regeringar och arbetsgivare sätter enormt tryck på 
fackföreningar och deras ledare för att undvika massprotester. Flertalet medlemsförbund 
lyckades dock förhindra kraftiga försvagningar av arbetstagares grundläggande  rättigheter och 
-garantier. Rent allmänt lyckades fackliga åtgärder som vidtogs i rätt tid förhindra 
uppsägningar, och kränkningar av arbetstagares sociala och arbetsrättigheter.  
 
Deltagarna vid valkretsmötet föreslog följande prioriteter för den kommande perioden:  

 harmonisera arbetsmarknadslagar i länder med ILO konventioner, och länderna i det östra 
partnerskapet, inklusive EU lagstiftning  

 införa en ny företagskultur  

 förbättra livskvaliteten  

 kämpa mot avveckling av arbetstillfällen i den formella ekonomin och ökad informell och 
otrygg anställning  

 stå emot nedskärningar av social trygghet, som uppstår av okontrollerade atypiska avtal  
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 lösa konflikter som uppstår pga. minskade kostnader och försämrad kvalitet på tjänster, 
såväl som pga. av ökad intensifiering av arbete och sämre arbetskvalitet   

 ställa sig bakom till att fler anständiga jobb skapas och bevaras, samt full och produktiv 
sysselsättning, inklusive gröna arbeten  

 öka löner och säkra en rättvis fördelning av inkomster  

 förbättra den sociala dialogen för att utbyta informationer, öka och anta sociala budgetar. 
 
Projekten som genomförts i valkretsen bedöms vara ett viktigt bidrag till fackförbundens 
ökade stridsvilja, lösning av problem i offentliga tjänster, tillämpning av PSI och EPSU:s politik, 
försvar av fackliga rättigheter och jämställdhet.  
 
Resultat och sammanfattning av valkretsmötet: 

 bättre samordning av projekt med EPSU:s fasta kommittéers verksamhet och vice versa 

 koppla projekt i mest möjliga mån till PSI och EPSU:s strategiska prioriteter  

 öka branschernas närvaro i projekt 

 bekräfta att medlemsförbunden ökar sina ekonomiska bidrag till kurser som anordnas för 
dem  

 samtidigt fundera på att tilldela mer resurser för projekt direkt från PSI och EPSU 

 lära av bästa praxis hos kampanjen om offentliga tjänster av god kvalitet i syfte att sprida 
lärdomar i särskilda branscher, samt  

 att EPSU utarbetar en särskild migrationspolitik, i synnerhet inom vården. 
 
Kvinnlig representation i workshops: 55 % -60 % 
 
Budgetkonsekvenser  
Varje workshop som hölls i valkretsen fick, med hänsyn till de begränsade resurserna, €1000. 
De återstående workshopkostnaderna betalades av medlemsförbunden. Dessa kostnader var 
normalt betydligt högre än summan som de tilldelats av EPSU. 
 
 

Sydöstra Europa  

(Albanien, Azerbajdzjan, Moldavien, Rumänien, Turkiet) 
 
Läget i den offentliga sektorn i sydöstra Europa diskuterades och analyserades av 
medlemsförbunden vid olika aktiviteter som anordnades under året. De fackliga ombuden 
växlade information om hur den ekonomiska och finansiella krisen påverkat de offentliga 
tjänsterna i stort, men även olika branscher (energi och vården) och även olika grupper 
anställda (kvinnor och ungdomar). Arbetstagares och fackliga rättigheter i den offentliga 
sektorn fortsätter vara en viktig fråga. Ett av länderna i regionen, Turkiet, anmälde att 
problemen förvärrats vad gäller mänskliga och fackliga rättigheter, och att förtrycket mot vissa 
fackligt aktiva fortsätter, mestadels kurder, som häktats, anklagats för terrorism utan bevis, 
och ofta fängslats utan domstolsbeslut.  
 
De vanligaste utmaningarna i regionen vad gäller offentliga tjänster och offentliganställda är: 
ökad arbetslöshet, särskilt bland ungdomar, vitt utbrett otrygg sysselsättning, låga löner, 
svagare fackliga rättigheter, social dialog och avtalsförhandlingar undergrävs, offentliga 
utgifter skärs ned, privatisering och konkurrensutsättning av tjänster utan bevis för att det 
kommer att leda till mer effektivitet eller att bevara kvalitet, samt begränsad tillgång till 
offentliga tjänster.  
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Valkretsmöte  

Sydöstra Europas valkrets 16:e möte ägde rum den 5-6 mars i Chisinau, Moldavien. I mötet 
deltog ombud från Albanien, Bulgarien, Moldavien, Rumänien och Turkiet. Azerbajdzjan 
saknade representation.  
 
De viktigaste ärendena på dagordningen var: 
• Landrapporter om fackliga rättigheter, social dialog, avtalsförhandlingar, privatisering och 

liberalisering, samt åtgärder som vidtagits av medlemsförbunden  
• Rapport från den delregionala sekreteraren om verksamheten och senaste händelser  
• Rapport från företrädaren för kvinno- och jämställdhetskommittén, Slava Zlatanova, 

Federation of Trade Unions Health Services CITUB (Bulgarien) 
• Presentation av EPSU:s generalsekreterare av EPSU:s prioriteter, förberedelser för EPSU:s 

kongress och resultatet av PSI:s kongress och PSI:s handlingsprogram 2013-17 
• Ekonomin, nya medlemmar och medlemsavgiften  
• PSI/EPSU projekt i sydöstra Europa 2013 och framåt. 
 
En workshop om rättvisa skatter anordnades under mötets andra dag. Petru Chiriac, 
viceordförande för moldaviska LO, Moldovan National Trade Union Confederation (CNSM), 
presenterade läget i Moldavien beträffande den informella ekonomin, och förklarade att 
fackförbunden medverkat i ett EFS projekt och kampanjat mot odokumenterad arbetskraft och 
"hemliga" former av betalningar. Odokumenterad sysselsättning är vitt utbredd, vilket minskar 
de statliga skatteintäkterna, och det har en negativ inverkan på arbetstagare, som saknar 
försäkringar och inte kan dra nytta av de tjänster som staten erbjuder, bl.a. pensioner och 
socialbidrag. 
  
Deltagarna i valkretsmötet nominerade regionala representanter till EPSU och PSI:s organ, 
efter nationella förändringar i Rumänien. Nicolae Rosu från Univers federationen (Rumänien) 
nominerades som ordinarie ledamot i EPSU:s styrelse från Rumänien, efter det Cristina 
Iftimescu (Sanitas) gått i pension. Corina Ionascu från Hipocrat federation, (Rumänien) valdes 
till ordinarie ledamot i PSI:s kvinnokommitté och Slava Zlatanova, från Medical federation 
(Bulgarien) till suppleant. Lucia Sinica, från moldaviska vårdförbundet  Sanatatea valdes till 
ordinarie ledamot av EPSU:s kvinno- och jämställdhetskommitté. 
 
I regionen sydöstra Europa anordnades bl.a. följande aktiviteter under 2013:  
• ett seminarium om migration av vårdanställda för fackförbund i Bulgarien och Moldavien, 

i Bukarest, den 20-21 februari 
• ett seminarium om viktiga tendenser i sociala tjänster i Europa och fackförbundens 

framtid - Sofia, den 24-25 september 
• Europeiska nätverket för kriminalvård: konferens i Bukarest den 25-26 september 
• Sydöstra Europas regionala energikonferens – Yalova, Turkiet, den 2-3 oktober 
• Möte för energiförbund från Bulgarien, Ungern, Rumänien och Slovenien – Bukarest, den 

31 oktober 
• seminarium för unga fackföreningsmedlemmar från Moldavien och Rumänien om att 

inplacera ungdomar i arbetsmarknaden och fackets roll, Bran, Rumänien den 17-18 
oktober 

• seminarium för kvinnliga ombud från Azerbajdzjan och Turkiet om jämställdhet på 
arbetsplatsen och i samhället, och fackets roll – Baku, 6-7 november, samt  

• möten med offentliganställdas förbund i Albanien den 11-12 juni. 
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Med utgång från diskussioner och meningsutbyten under de olika regionala aktiviteterna 
identifierade ombuden från förbunden i sydöstra Europa följande centrala områden för 
framtida verksamhet: fackliga rättigheter, social dialog och avtalsförhandlingar, branschvis 
regionala aktiviteter, seminarier och att rekrytera och hålla kvar fackliga medlemmar, 
jämställdhetsverksamhet för kvinnor och unga arbetstagare. 
 

Jämställdhet och ungdomar   
Särskild uppmärksamhet har ägnats kvinnlig representation i alla aktiviteter och organ i 
regionen sydöstra Europa. Valkretsmötet hade en bestämd punkt på dagordningen om 
jämställdhet och verksamheten i EPSU:s kvinno- och jämställdhetskommitté. Ett seminarium 
för kvinnor om jämställdhet på arbetet och i samhället anordnades för kvinnliga 
offentliganställda i Azerbajdzjan och Turkiet, på deras begäran.  
 
Vad gäller unga fackligt aktiva arrangerades ett eget seminarium om att få in unga 
arbetstagare på arbetsmarknaden och fackets roll, för fackliga ungdomsombud från Moldavien 
och Rumänien. 
 
Verksamhet av det här slaget fortsätter nästa år, med fler kollegor från andra länder i 
regionen. 
 
 

Ryssland och Centralasien 

(Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Tadzjikistan, Uzbekistan) 
 
I flertalet länder i regionen har fler reformer än någonsin förr genomdrivits, med betydande 
konsekvenser för ländernas ekonomiska och sociala situation.  
 
I Ryssland ökade löner och pensioner inom vården i genomsnitt på 15 - 20 %, som del av 
reformerna av sjukvården, vilket i viss mån bidrog till att förbättra levnadsstandarden och ge 
befolkningen bättre social trygghet. ALSWU skickade krav till presidenten och statsministrarna 
om att den finansiella och ekonomiska situationen måste förbättras i bostadsbranschen, 
elektrisk kollektivtrafik i städerna och andra kommunala offentliga tjänster. 
 
Medlemsförbund deltog under året i aktiviteter på federala nivån, bl.a. i departementens, 
verkens, industrimyndigheternas och branschorganens verksamheter, med att förbereda 
förslag om lagstiftning och bestämmelser om branschreformer. De medverkade också i 
parlamentariska utfrågningar, rundabordsmöten med departement och 
forskningsorganisationer, och deltog i nationella kompetenstävlingar. 
 
Offentliganställdas löner i regionen når knappt upp till 75 % av respektive nationella 
månadslöner. Sjukvårdsreformer, och omstrukturering av branschen i allmänt, har lett till 
uppsägningar och därmed en ökad arbetsbörda för vårdanställda. 2013 blev frågan om 
vårdanställdas rättigheter och intressen aktuell, och tilldrog sig uppmärksamhet från nationella 
ledare och alla led av de statliga myndigheterna. 
 
Samtidigt som priset på mat och tjänster ökade skarpt växte inflationen också, och upphävde 
alla löneökningar. De låga lönerna i den offentliga sektorn har lett till en omfattande migration, 
särskilt från sjukvården i Centralasien där det nu finns ett allvarligt underskott på personal, 
som påverkar tillgången till sjukvård och kvaliteten på vården som ges av de överarbetade 
anställda som blivit kvar.  
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Social dialog har blivit allt mer viktig under de senaste åren. VEP och RaEl har sedan över ett 
tillbaka legat i förhandlingar om ett nytt avtal för perioden 2013-14. Att de inte uppnått en 
kompromiss är ett tydligt tecken på krisen i arbetsmarknadsrelationerna i elkraftindustrin i 
Ryssland. Medlemsförbund är djupt oroliga om näringens aktuella läge och har för avsikt att 
göra allt de kan för att ändra situationen. Det är nödvändigt att utnyttja alla lagliga medel för 
att uppnå en reallöneökning för de viktigaste anställda i näringen, dvs. för personerna som 
utgör ryggraden i en stabil och säker tillgång till ström i Ryssland.  

Valkretsmöte  

Rapport och handlingar: www.epsu.org/a/8254  
På valkretsens möte i Moskva den 12-13 mars diskuterade representanter för åtta 
medlemsförbund från Ryssland, Kirgizistan, Kazakstan och Tadzjikistan den senaste 
utvecklingen och EPSU:s verksamhet i Ryssland och Centralasien. Huvudpunkterna vid 
överläggningarna gällde en rad fackliga åtgärder och kampanjer, bl.a. president- och 
riksdagsvalet i Ryska federationen, Tadzjikistan och Rysslands medlemskap i 
Världshandelsorganisationen, fackliga kampanjer mot den nya arbetslagstiftningen i 
Kirgizistan, samt svårigheter att teckna ett branschavtal inom energinäringen i Ryssland, den 
senaste politiska och ekonomiska utvecklingen, och fackliga rättigheter. 
 
Deltagarna noterade delregionens verksamhetsberättelse för 2012, som beskrev hur besluten 
som fattades vid föregående valkretsmöte i Moskva genomförts: PSI:s stadgeändring om att 
använda det ryska språket utfördes på valkretsens vägnar, valkretsombud deltog i PSI och 
EPSU:s stadgeenliga organ och fasta kommittéer, samt verksamheterna i delregionen under 
2012.  
 
Deltagarna påpekade ett antal ärenden som borde prioriteras för framtida verksamhet under 
2013 och framåt: 

 att förhandla löneökningar  

 migration (inre och yttre) 

 aktiviteter rörande Världshandelsorganisationen  

 följderna av tullunionen  

 fackliga rättigheter, samt  

 att organisera och rekrytera (särskilt unga arbetstagare). 
 
Ekonomi, EPSU:s nätverk för ungdomar, ILO:s Global Wage Report, resultaten av PSI:s kongress 
och EPSU:s kommande kongress och liknande frågor var också med på dagordningen.  
 

Jämställdhet  
Ett av de främsta kriterierna för medverkan i regionens verksamhet har varit en rättvis 
representation för kvinnor, i linje med EPSU/PSI:s jämställdhetspolitik, och kommer att 
fortsätta vara ett viktigt kriterium när regionens framtida aktiviteter anordnas. 
 
Verksamheten som organiserades i valkretsen 2012 ingår i listan över möten som bifogas 
denna rapport. Mer information om arbetet i Ryssland och Centralasien kan erhållas från 
sekretariatet på begäran.  

http://www.epsu.org/a/8254
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Förteckning över betydelsefulla handlingar 
som utarbetats/antagits under 2013 

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

 Supporting the European Framework of Action on Youth Employment, joint statement 
CEMR/EPSU supporting the European Cross-Sectoral Framework of Action on tackling 
youth unemployment, oktober 2013 (EN) 

 Necessity and nature of a new EU OSH policy framework, joint response CEMR/EPSU, 
september 2013 (EN) 
 

HSS 

 EPSU Position Paper on the Social Investment Package , november 2013 (EN) 

 Joint Statement ETUC/ETUCE/EPSU/Eurocadres/CEPLIS (16 maj 2013) on the directive 
amending the directive on professional qualifications (2005/36/EC) 

 EPSU Report "Expansion and consolidation ? Major trends and eligibility for European 
Works Councils" in health care, J. Lethbridge, PSIRU, februari 2013 (EN) 

 First assessment of the Social Investment Package - Communication “Towards Social 
Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 
2014-2020”, COM(2013)83 final, endorsed by the Executive Committee april 2013 (EN) 

 
Jämställdhet 

 Cuts in public sector pay and employment: the impact on women in the public sector, LRD 
report, maj 2013 (EN) 

 
NEA 

 EPSU defence network statement "Trade union rights for a secure defence sector", 
december 2013 (EN) 

 Policy guidelines - strategy for strengthening human resources by better anticipating and 
managing change - European Social Dialogue Committee in Central Government 
Administrations, december 2013 (EN/FR) 

 Consultation of Social Partners on enhancing EU cooperation in the prevention and 
deterrence of undeclared work, Common response of the social partners (TUNED – 
EUPAE) of the Social Dialogue Committee for the Central Government Administrations,  
september 2013 (EN) 

 Statement by the European Social Dialogue Committee in Central Government 
Administrations : Towards well-being at work in central government administrations as 
part of a new EU occupational safety and health strategy framework, december 2013 (EN) 

 EPSU comments on the EC action plan against tax fraud: Good on the plan, weak on the 
actions, adopted at the EPSU Executive Committee on 16-17 april 2013 (EN/FR)  

 Towards a Quality Framework on Traineeships, Communication from the Commission 
COM(2012) 728 final, Second-stage consultation of the social partners, februari 2013 (EN) 

 European framework agreement EUPAE/TUNED for a quality service in Central 
Government Administrations – leaflet, posters and tracts  
  

http://www.epsu.org/r/421
http://www.epsu.org/a/9878
http://www.epsu.org/a/9745
http://www.epsu.org/a/10028
http://www.epsu.org/a/9538
http://www.epsu.org/a/9538
http://www.epsu.org/a/9288
http://www.epsu.org/a/9288
http://www.epsu.org/a/9537
http://www.epsu.org/a/9356
http://www.epsu.org/a/10073
http://www.epsu.org/a/10212
http://www.epsu.org/a/10212
http://www.epsu.org/a/10210
http://www.epsu.org/a/10210
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/9521
http://www.epsu.org/a/9521
http://www.epsu.org/a/10209
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.epsu.org/a/9179
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Allmännyttiga verk 

 Joint EURELECTRIC/industriAll/EPSU position on the 2030 Framework for Climate and 
Energy Policies, december 2013 (EN) 

 Proposal to establish a working group on promoting sector social dialogue in the countries 
of the Energy Community, adopted by Electricity social partners, september 2013 (EN) 

 PSIRU profiles on the groups bidding for water in Thessaloniki, PSIRU, July 2013 

 Progress with energy markets in Europe, a critical appraisal of the European Commission 
Communication ‘Making the internal energy market work’ (2012) 367 final, Pr S. Thomas, 
PSIRU, maj 2013 (EN) 

 Electricity social partners adopt joint response to Social Strategy of the Energy 
Community, mars 2013 (EN) 

 Electricity social partners adopt joint position on a quality framework for traineeships, 
mars 2013 (EN) 

 Electricity social partners agree joint framework of actions on competencies and training – 
addressing youth unemployment and climate change, mars 2013 (EN) 

 EPSU response to EU Commission Consultation on Unconventional fossil fuels (e.g. shale 
gas) in Europe, adopted at the EPSU Standing Committee on Public Utilities, 26 februari 
2013 (EN/FR/DE/ES/SV) 
 

Allmänt om offentliga tjänster  

 Executive Committee Statement on Cyprus and the Economic and Social Situation in 
Europe (EN/RU), adopted at the Executive Committee meeting april 2013 

 Framework for Action for Local and Regional Government , adopted at the Executive 
Committee meeting april 2013 

 
 

 

  

http://www.epsu.org/a/10064
http://www.epsu.org/a/10064
http://www.epsu.org/a/9810
http://www.epsu.org/a/9810
http://www.epsu.org/a/9664
http://www.epsu.org/a/9510
http://www.epsu.org/a/9510
http://www.epsu.org/a/9370
http://www.epsu.org/a/9370
http://www.epsu.org/a/9369
http://www.epsu.org/a/9368
http://www.epsu.org/a/9368
http://www.epsu.org/a/9338
http://www.epsu.org/a/9338
http://www.epsu.org/a/9502
http://www.epsu.org/a/9502
http://www.epsu.org/a/9502
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Tabell över EPSU:s möten 2013 

 

Styrelsen  

30/01 CRC Bryssel 

31/01 CWG Bryssel 

14/02 FWG Bryssel 

16-17/04 EC Bryssel 

30/05 CRC Bryssel 

05/11 CRC Bryssel 

26-27/11 EC Bryssel 

Allmännyttiga verk  

26/02 SC PUT Bryssel 

27/02 EWC Bryssel 

15/03 SDC Electricity WG Bryssel 

24/05 SDC Electricity WG Bryssel 

10-12/09 SEE Energy Round Table Ohrid 

13/09 SDC Electricity WG Bryssel 

23/09 PUT Committee Luxemburg 

24-25/09 EPSU+PSI Global Energy meeting Luxemburg 

2-3/10 SEE Energy Conference Yalova 

15/11 SDC Electricity Plenary Bryssel 

Vattenkampanjen  

13/06 Right2Water celebration  Strasburg 

13/09 Submission of signatures  

Kommunal och regional förvaltning  

20/02 SD LRG WG  Bryssel 

14/03 SC LRG Bryssel 

28/05 Firefighters Network Berlin 

17/06 SD LRG WG Bryssel 

26/09 SD LRG WG Bryssel 

08/10 LRG Committee Prague 

09/10 Joint NEA/LRG tax justice meeting Bryssel 

12/12 SDC LRG Plenary Bryssel 

Sjukvård och sociala tjänster  

31/01 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, 1st regional seminar 

Dublin 

20-21/02 Health Workforce Migration from Bulgaria and 
Romania - Challenges and trade union actions 

Bukarest 

07/03 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, 2n regional seminar 

Rom 

13/03 Joint HSS/LRG Social Services Working Group:  
Social Dialogue in the field of Social Services – 
Setting out the way forward – Towards defining an 
EPSU position 

Bryssel 

14/03 SC HSS Bryssel 

15/03 Meeting on EU Initiatives on Qualifications, Skills, 
Competences and related EPSU priorities 

Bryssel 

20/03 SD Hospital sector WG 1  
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16/04 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, 3rd regional seminar 

Wien 

20/06 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, final conference 

Barcelona 

24/06 Meeting 2 on EU Initiatives on Qualifications, Skills, 
Competences and related EPSU priorities 

Bryssel 

25/06 SD Hospital Sector WG 2 Bryssel 

26-27/06 Seminar on wage levels and recognition of health 
sector 

Almaty 

25/06 SD Hospital sector, WG Bryssel 

24-25/09 EPSU/ETUI Training seminar on Social Services Bulgarien 

09/10 Regional Health Conference CE and Western Balkan Belgrad 

15/10 SC HSS Luxemburg 

23/10 SD Hospital Sector WG 3 Bryssel 

11/12 SD Hospital Sector Plenary Bryssel 

Stats- och europeisk förvaltning  

22/01 Defence Network Bryssel 

19/02 SDC CGA Working group Bryssel 

22/02 Tax fraud meeting Bryssel 

19-20/03 SC NEA and Conference: Building upon welfare 
states and trade union strength for a social Europe 

Kiev 

23/04 SDC CGA Working Group Bryssel 

16/05 Defence Network Bryssel 

14/06 DGs/TUNED Dublin 

19/06 Fair Taxation Campaign event Bryssel 

25-26/09 Prison Network Rumänien 

08/10 SDC CGA Working Group Bryssel 

09/10 Joint NEA/LRG tax justice meeting Bryssel 

10/10 SC NEA Luxemburg 

06/12 DGs/TUNED Litauen 

10/12 SDC CGA Plenary Bryssel 

Jämställdhet  

23/05 Equality project conference  

24/05 WGEC  

24/10 Equality project evaluation   

4-8/11 Women’s seminar for Azerbaijan and Turkey Azerbadzjan 

15/11 Equality project evaluation/ regional training Österrike 

Avtalsförhandlingar och social dialog 

14-15 maj Evaluating the European sectoral social dialogue 
and the impact of austerity on collective bargaining 
in the public services 

Bryssel 

29/10 Responding to the crisis in collective bargaining Italien 

16-17/12  Collective Bargaining Conference Bryssel 

Finansiell och ekonomisk kris  

20-21/02 Economic Policy Group/Fair taxation campaign 
(ETUI) 

 

oktober Thousand workplaces action Europa 

Journalister 

4-8/11 PSI-EPSU CAN: 3rd Communicators Action Network Aten 

Ungdomar 
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31/01 IMPACT/PSI Youth project Prag 

04/04 EPSU Youth Network meeting Storbritannien 

20-22/08 Youth unemployment, migration and outsourcing Bishkek 

11-12/09 Youth seminar Moldova & Romania Rumänien 

16-18/09 ETUI-EPSU Seminar: Young workers in the public 
sector and trade union renewal 

Sesimbra 

Nätverket för offentliga tjänster  

13/11 Seminar: EPSU/NUPGE meeting on the EU - Canada 
Comprehensive Economic and Trade Agreement 
(CETA): what prospects for workers and citizens? 

Bryssel 

14/11 Conference: the politics of Globalization and public 
services: putting EU´s trade and investment agenda 
in its place 

Bryssel 

Valkretsar  

12-13/03 RU & CA Constituency Moscow 

5-6/03 SEE Constituency Chisinau 

20-21/03 NEE Constituency meeting Kiev 

9-12/04 CE Constituency Prague 

Övrigt  

   

   

PERSONAL 

28/11 Full Staff  

EFS 

5-6/03 ETUC SC & EC  

23/04 ETUC SC  

5-6/06 ETUC SC & EC  

17/09 ETUC SC (enlarged)  

22-23/09 ETUC SC & EC  

7/11 ETUC SC  

3-4/12 ETUC SC & EC  

PSI 

   

   

   



 

EUROPEAN FEDERATION 
OF PUBLIC SERVICE UNIONS 

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

 

EPSU står för Europeiska federationen 
för offentliganställdas förbund. Den är EFS 
största federation och består av 8 miljoner 
offentliganställda från över 265 fackförbund. 
EPSU organiserar arbetstagare inom energi, 
vatten och avfall, hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster samt kommunal och statlig 
förvaltning, i samtliga europeiska länder 
inklusive EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s 
(Internationalen för kommunal- och 
statsanställdas) erkända regionala organisation. 
Mer information om EPSU och vårt arbete finns 
på  

www.epsu.org 
 


